
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 18. juni 2008 
 
Kl.: 10.30 til ca. 15.30 
 
Sted: Meyergården Hotell, Mo i Rana 
 
 
  
 



Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
 

        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.6.2008 200800016-43 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36   
 

 

Styrets medlemmer i Helse Nord RHF 
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 18. JUNI 2008 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 18. juni 2008 – fra kl. 10.30 
på Meyergården Hotell, Mo i Rana. 

 
 
Etter behandling av styresak 57-2008 og 58-2008 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 11.00. 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF’s administrasjon, administrasjonsleder Karin 
Paulke på tlf. 75 51 29 36. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
kst. adm. direktør 
 
         
 
Vedlegg 
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STYRESAK 57-2008  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 18. juni 2008: 
 
Sak 56-2008 Overenskomstforhandlingene 2008 

Styresaken ble behandlet unntatt offentlig, jf. Offl. § 6.2a. i 
ekstraordinært styremøte, den 6. juni 2008.  
Med henvisning til Helse Nord RHF’s vedtekter § 8, deltok 
styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke under 
behandling av denne saken.  
Styrets vedtak er unntatt offentlighet inntil årets 
lønnsforhandlinger er sluttført. 

 

Sak 57-2008 Godkjenning av innkalling og sakslisten Side 1
Sak 58-2008 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. mai 2008 Side 3
Sak 59-2008 Økonomirapport nr. 5-2008 

Sakspapirer legges frem ved møtestart. 
Side 12

Sak 60-2008 Tertialrapport nr. 1-2008 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 13

Sak 61-2008 Organisering av nasjonalt prosjekt, overtakelse av 
enkeltoppgjør pasienttransport 

 14

Sak 62-2008 Revisjon av drifts- og investeringsrammer 2008 Side 18
Sak 63-2008 Budsjett 2009 – premisser for drift og investering 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 26

Sak 64-2008 Investeringsplan 2009-2018  
Sakspapirene ettersendes. 

Side 27

Sak 65-2008 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – plan for 
konseptfase 

Side 28

Sak 66-2008 Nasjonal IKT – Årsoppsummering 2007 og revidert strategi 
2008 -2009 

Side 84

Sak 67-2008 Internrevisjonsrapport nr. 13/08: Fullmaktsstrukturen i 
foretaksgruppen – oppsummering  

Side 94

Sak 68-2008 Tuberkulosekontrollprogrammet 2008-2011,  
jf. styresak 47-2008 

Side 108

Sak 69-2008 Orienteringssaker Side 145
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
 3. Oppfølging av ventetidsgaranti – barn og unge med 

psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet  
 

 4. Samarbeidsavtale mellom Helse Nord og Høgskolene  
 5. Kreftkirurgi i Helse Nord   
 6. Elektiv ortopedi i Helse Nord   
 7. Utvikling av ambulansebåttjenesten Helgeland – del 1: 

Behov, status og aktuelle modeller 
 

 8. Pasienttransport i Helse Nord, status og veien videre 
Sakspapirene ettersendes. 

 

 9. Ferieavviklingen sommeren 2008 
Sakspapirene ettersendes. 

 
Side 1



 
 
Sak 70-2008 Referatsaker Side 185
 1. Protokoll fra møter i revisjonskomiteen av 4. og 23. april 

2008 
 

 2. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF,  
den 3. juni 2008 

 

 3. Brev fra Vesterålen regionråd til statsråd Sylvia Brustad 
av. 23. mai 2008 ad. optimisme med tanke på forsert 
byggestart 

 

 4. Brev fra fagrådet for diabetes av 8. mai 2008 ad. 
handlingsplan for diabetes 

 

 5. Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 28. mai 
2008 

 

Sak 71-2008 Eventuelt Side 214
 
 
Bodø, den 6. juni 2008 
 
 
Finn Henry Hansen 
kst. adm. direktør 
 

Side 2
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STYRESAK 58-2008  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 14. MAI 2008 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 14. MAI 2008 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø, den 14. mai 
2008 – fra kl. 14.00 til kl. 17.10. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Wenche Pedersen, styremedlemmer Inge Myrvoll, Inger 
Lise Strøm, Kåre Simensen, Terje Olsen, Tone Finnesen, Trygve Myrvang, Kirsti Jacobsen, 
Kari B. Sandnes, Stig-Arild Stenersen og Odd Oskarsen 
 
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Forfall: 
Styremedlem Line Miriam Haugan. 
 
Fra administrasjonen: 
Kst. adm. direktør Finn Henry Hansen, administrasjonsleder Karin Paulke, fagdirektør Jan 
Norum, kst. direktør for eieravdelingen Jann-Georg Falch og leder for internrevisjonen Tor 
Solbjørg. 
 
 
STYRESAK 44-2008  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 44-2008 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 45-2008 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. april 2008 
Sak 46-2008 Det barnemedisinske tilbudet i Helse Nord 
Sak 47-2008 Tuberkulosekontrollprogrammet 2008-2011 
Sak 48-2008 Internrevisjonsrapport nr. 05/08: Internkontroll knyttet til 

byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold i helseforetakene – 
oppsummering 

Sak 49-2008 Internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av legetjenesten ved 
kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus – oppsummering  

Sak 50-2008 Instruks for kontrollkomiteen (nå: revisjonskomiteen) i Helse Nord RHF og 
instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF – endring 

Sak 51-2008 Forslag til landsverneplan for spesialisthelsetjenesten – høringsuttalelse 
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 52-2008 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Økonomirapport nr. 4-2008 

Saken ble trukket som orienteringssak og lagt frem som styresak 55-
2008. 
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Sak 53-2008 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i valgstyret i Helse Finnmark HF, den 16. april 2008 

– resultat fra valg av ansattes representanter til styret i helseforetaket 
 2. Rapport fra Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering: ”Har 

det skjedd endringer i lokalsykehusenes aktivitet og innhold i 
perioden 2002-2006?” 

 3. Brev fra Helsetilsynet til Helse- og omsorgsdepartementet av 5. mai 
2008 ad. oppsummering av tilsynserfaringer og vurdering av de små 
fødeavdelingene (enheter med under 500 fødsler per år) 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 4. Drøftingsprotokoll av 6. mai 2008 ad. styresak 46-2008 Det 
barnemedisinske tilbudet i Helse Nord 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

 5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 29. april 2008 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

 6. Brev fra Fylkesordføreren i Nordland Fylkeskommune til Helse- og 
omsorgsdepartementet av 29. april 2008 med uttalelse fra Nordland 
Fylkesting ad. sommerstengte fødeavdelinger og fødestuer 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 7. Brev fra Mental Helse av 4. mai 2008 ad. nedleggelse av en 
allmennpsykiatrisk post ved Nordlandssykehuset, avdeling psykiatri 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 8. Utskrift fra internettside 
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.5619217, oversendt av 
Rio Nord i e-post av 10. mai 2008.  
Kopi av utskriften ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 54-2008 Eventuelt 
Sak 55-2008 Økonomirapport nr. 4-2008 

Sakspapirer ble lagt frem ved møtestart. 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
STYRESAK 45-2008  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 23. APRIL 2008 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 23. april 2008 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 46-2008  DET BARNEMEDISINSKE TILBUDET  
 I HELSE NORD 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord slutter seg i hovedsak til rapportens anbefalinger.  
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2. Faglige krav og tiltak, inkludert undersøkelse av nyfødte og retningslinjer for 

nyfødtmedisin, skal gjennomføres i tråd med rapporten og premissene i saksutredningen 
for områdene medisinske – og sykepleiefaglige prosedyrer.   

 
Veiledende kriterier for hvilke barn som bør behandles på/overflyttes til barneavdeling”, 
jfr. rapportens vedlegg 6.2. skal legges til grunn for lokalsykehusenes praksis. Medisinsk 
systemansvar ved sykehus uten barnelege skal ivaretas i tråd med rapportens pkt. 6.4 

 
3. Styret forutsetter at både helseforetakene og RHF-et bidrar til tilrettelegging for 

rekruttering og videreutdanning av helsepersonell. Faglig kvalitetssikring og 
utviklingsarbeid samt forskning skal fremmes gjennom de ordinære budsjettprosesser.             
Fagmiljøet må samhandle om kompetansebygging, prosedyreutvikling samt forskning og 
fagutvikling, slik at tjenestetilbudet til barn utvikles som en helhet og mindre som 
enkeltavdelinger. 

 
4. Elektiv kirurgi på barn under to år skal som hovedregel kun utføres ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø. 
 
5. Det etableres en regional perinatalkomité, slik angitt i rapporten. Kostnader til 

sekretærfunksjon vurderes under behandling ab budsjett for 2009. 
 
6. Dagbehandling og ambulerende virksomhet bør stimuleres, der dette er faglig ønskelig og 

forsvarlig. 
 
7. Gjennomføring av krav til retningslinjer etc. som følge av denne styrebehandling 

behandles i foretaksmøte for helseforetakene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord slutter seg i hovedsak til rapportens anbefalinger.  
 
2. Faglige krav og tiltak, inkludert undersøkelse av nyfødte og retningslinjer for 

nyfødtmedisin, skal gjennomføres i tråd med rapporten og premissene i saksutredningen 
for områdene medisinske – og sykepleiefaglige prosedyrer.   

 
Veiledende kriterier for hvilke barn som bør behandles på/overflyttes til barneavdeling”, 
jfr. rapportens vedlegg 6.2. skal legges til grunn for lokalsykehusenes praksis. Medisinsk 
systemansvar ved sykehus uten barnelege skal ivaretas i tråd med rapportens pkt. 6.4 

 
3. Styret forutsetter at både helseforetakene og RHF-et bidrar til tilrettelegging for 

rekruttering og videreutdanning av helsepersonell. Faglig kvalitetssikring og 
utviklingsarbeid samt forskning skal fremmes gjennom de ordinære budsjettprosesser.             
Fagmiljøet må samhandle om kompetansebygging, prosedyreutvikling samt forskning og 
fagutvikling, slik at tjenestetilbudet til barn utvikles som en helhet og mindre som 
enkeltavdelinger. 

 
4. Elektiv kirurgi på barn under to år skal som hovedregel kun utføres ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø. 
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5. Det etableres en regional perinatalkomité, slik angitt i rapporten. Kostnader til 

sekretærfunksjon vurderes under behandling ab budsjett for 2009. 
 
6. Dagbehandling og ambulerende virksomhet bør stimuleres, der dette er faglig ønskelig og 

forsvarlig. 
 
7. Gjennomføring av krav til retningslinjer etc. som følge av denne styrebehandling 

behandles i foretaksmøte for helseforetakene. 
 
 
STYRESAK 47-2008  TUBERKULOSEKONTROLLPROGRAMMET  
 2008-2011 
 
Kst. adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
Saken utsettes for behandling i neste styremøte, den 18. juni 2008.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Saken utsettes for behandling i neste styremøte, den 18. juni 2008.  
 
 
STYRESAK 48-2008  INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 05/08:  
 INTERNKONTROLL KNYTTET TIL  
 BYGGEPROSJEKTER OG BYGNINGSMESSIG  
 VEDLIKEHOLD I HELSEFORETAKENE –  
 OPPSUMMERING 
 
Kst. adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr 05/08: ” Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og 

bygningsmessig vedlikehold I helseforetakene - oppsummering” tas til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 4: 
 

• Helse Nord RHF bør påse at anbefalingene som er gitt i de enkelte delprosjekter blir 
fulgt opp i helseforetakene. 

• Det bør treffes tiltak for å sikre at erfaringene fra disse revisjonsprosjektene også 
kommer til nytte i andre foretak/avdelinger/prosjekter, hvor tilsvarende 
kontrollmessige svakheter kan tenkes å foreligge. 

• Det bør vurderes, om noen av de anbefalte tiltak er av en slik art som tilsier at det bør 
samarbeides om løsninger for hele foretaksgruppen. 

 
3. Styret ber om senest i løpet av våren 2009 å bli orientert om status for de problemstillinger 

som tas opp i rapporten. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr 05/08: ” Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og 

bygningsmessig vedlikehold I helseforetakene - oppsummering” tas til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 4: 
 

• Helse Nord RHF bør påse at anbefalingene som er gitt i de enkelte delprosjekter blir 
fulgt opp i helseforetakene. 

• Det bør treffes tiltak for å sikre at erfaringene fra disse revisjonsprosjektene også 
kommer til nytte i andre foretak/avdelinger/prosjekter, hvor tilsvarende 
kontrollmessige svakheter kan tenkes å foreligge. 

• Det bør vurderes, om noen av de anbefalte tiltak er av en slik art som tilsier at det bør 
samarbeides om løsninger for hele foretaksgruppen. 

 
3. Styret ber om senest i løpet av våren 2009 å bli orientert om status for de problemstillinger 

som tas opp i rapporten. 
 
 
STYRESAK 49-2008  INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 07/08: 
 ORGANISERING AV LEGETJENESTEN VED  
 KIRURGISK VIRKSOMHET VED TO  
 LOKALSYKEHUS – OPPSUMMERING 
 
Kst. adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr 07/08: ”Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet 

ved to lokalsykehus - oppsummering” tas til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 3: 
 

• Helse Nord RHF bør påse at helseforetakene følger opp de anbefalingene som er 
gitt. 

• Det bør treffes tiltak for å sikre at erfaringene fra disse revisjonsprosjektene også 
kommer til nytte ved andre foretak/avdelinger/klinikker, hvor tilsvarende 
kontrollmessige svakhet kan tenkes å foreligge. 
 

3. Styret ber om senest i løpet av våren 2009 å bli orientert om status for de problemstillinger 
som tas opp i rapporten. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr 07/08: ”Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet 

ved to lokalsykehus - oppsummering” tas til orientering.  
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2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 3: 
 

• Helse Nord RHF bør påse at helseforetakene følger opp de anbefalingene som er 
gitt. 

• Det bør treffes tiltak for å sikre at erfaringene fra disse revisjonsprosjektene også 
kommer til nytte ved andre foretak/avdelinger/klinikker, hvor tilsvarende 
kontrollmessige svakhet kan tenkes å foreligge. 
 

3. Styret ber om senest i løpet av våren 2009 å bli orientert om status for de problemstillinger 
som tas opp i rapporten. 

 
 
STYRESAK 50-2008  INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN  
 (NÅ: REVISJONSKOMITEEN) I HELSE NORD RHF  
 OG INSTRUKS FOR INTERNREVISJONEN I  
 HELSE NORD RHF – ENDRING 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
”Kontrollkomité” erstattes av ”revisjonskomité” i instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord 
RHF og i instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
”Kontrollkomité” erstattes av ”revisjonskomité” i instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord 
RHF og i instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF. 
 
 
STYRESAK 51-2008  FORSLAG TIL LANDSVERNEPLAN FOR  
 SPESIALISTHELSETJENESTEN –  
 HØRINGSUTTALELSE 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Kst. adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til de merknader som fremkommer fra helseforetakene 

og adm. direktør og ber Helse- og omsorgsdepartementet ta hensyn til dette ved endelig 
utforming av Landsverneplan helse. 

 
2. Helseforetakene har både plikt og ansvar for å vedlikeholde vernet bygg/anlegg/område 

og kan om nødvendig instrueres til å vedlikeholde verneobjekter. Styret legger til grunn at 
departementet følger opp konsekvenser av verneplanen, herunder at vedlikeholdsbehovet 
blir harmonisert med tilgjengelige ressurser, slik at helseforetakene ikke pålegges 
oppgaver for fredning/bevaring av bygg/anlegg/område som er uforenlige med en sunn og 
bærekraftig økonomi.   
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3. Styret vil peke på sentralinstitusjoner innen psykisk helsevern i Helse Nord hvor en 

relativt stor del av bygninger/anlegg og område foreslås vernet i verneklasse 1.  
Departementet bør vurdere å redusere omfang og verneklasse ved sentralinstitusjonene i 
Bodø og Tromsø. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til de merknader som fremkommer fra helseforetakene 

og adm. direktør og ber Helse- og omsorgsdepartementet ta hensyn til dette ved endelig 
utforming av Landsverneplan helse. 

 
2. Helseforetakene har både plikt og ansvar for å vedlikeholde vernet bygg/anlegg/område 

og kan om nødvendig instrueres til å vedlikeholde verneobjekter. Styret legger til grunn at 
departementet følger opp konsekvenser av verneplanen, herunder at vedlikeholdsbehovet 
blir harmonisert med tilgjengelige ressurser, slik at helseforetakene ikke pålegges 
oppgaver for fredning/bevaring av bygg/anlegg/område som er uforenlige med en sunn og 
bærekraftig økonomi.   

 
3. Styret vil peke på sentralinstitusjoner innen psykisk helsevern i Helse Nord hvor en 

relativt stor del av bygninger/anlegg og område foreslås vernet i verneklasse 1.  
Departementet bør vurdere å redusere omfang og verneklasse ved sentralinstitusjonene i 
Bodø og Tromsø. 

 
 
STYRESAK 52-2008  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Pasienthotellsaken ved Rikshospitalet 
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.  

- Elisabethsenteret i Tromsø, salg av bygget ved LHL – rehabiliteringsopplegg ved 
institusjonen 
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.  

- Foretaksmøte 3. juni 2008 – behandling av regnskap 2007 og andre 
rapporteringspunkter 

- Møte mellom statsråd Sylvia Brustad og styrelederne i de regionale helseforetakene, 
22. og 23. mai 2008 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Likviditetssituasjonen ved Viken Senter.  

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.  
- Pilotsykehus – orientering om prosjektet i regi av Helse- og omsorgsdepartementet 
- Klager til KOFA ad. pasienttransport: Helse Nord RHF har fått medhold i saken ad. 

pasienttransporten i Saltdal. Anskaffelsesreglementet ble ikke brutt av Helse Nord 
RHF. Tre andre klager er til fortsatt behandling i KOFA.  

- Pasienttransport i regionen – status 
- Nasjonal strategi for fødselsomsorg, jf. adm. direktørs fredagsbrev av 2. mai 2008 
- Ambulansebåt på Helgeland – status  
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- Helse- og omsorgsdepartementets brev av 9. mai 2008 ad. internrevisjonen – 

organisering og økonomi 
- Ferieavvikling sommeren 2008 – informasjon om skriftlig orienteringssak til 

styremøte, den 18. juni 2008 
3. Økonomirapport nr. 4-2008 

Saken ble trukket som orienteringssak og lagt frem som styresak 55-2008. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 53-2008  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i valgstyret i Helse Finnmark HF, den 16. april 2008 – resultat fra valg av 

ansattes representanter til styret i helseforetaket 
2. Rapport fra Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering: ”Har det skjedd endringer i 

lokalsykehusenes aktivitet og innhold i perioden 2002-2006?” 
3. Brev fra Helsetilsynet til Helse- og omsorgsdepartementet av 5. mai 2008 ad. 

oppsummering av tilsynserfaringer og vurdering av de små fødeavdelingene (enheter med 
under 500 fødsler per år) 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

4. Drøftingsprotokoll av 6. mai 2008 ad. styresak 46-2008 Det barnemedisinske tilbudet i 
Helse Nord 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 29. april 2008 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

6. Brev fra Fylkesordføreren i Nordland Fylkeskommune til Helse- og 
omsorgsdepartementet av 29. april 2008 med uttalelse fra Nordland Fylkesting ad. 
sommerstengte fødeavdelinger og fødestuer 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

7. Brev fra Mental Helse av 4. mai 2008 ad. nedleggelse av en allmennpsykiatrisk post ved 
Nordlandssykehuset, avdeling psykiatri 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

8. Utskrift fra internettside http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.5619217, 
oversendt av Rio Nord i e-post av 10. mai 2008.  
Kopi av utskriften ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 54-2008  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
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STYRESAK 55-2008  ØKONOMIRAPPORT NR. 4-2008 
 Sakspapirer ble lagt frem ved møtestart. 
 
Kst. adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord tar den foreløpige økonomirapporten for april til orientering.  
 
2. I den grad resultatet i den foreløpige økonomirapporten bekreftes i endelig (tertial)rapport, 

tilsier det et betydelig behov for korrigerende tiltak. 
 
3. Styret ber derfor om en konkret gjennomgang av tiltaksplaner og tilhørende effekt av disse 

i tertialrapporten som behandles i styremøte, den 18. juni 2008.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord tar den foreløpige økonomirapporten for april til orientering.  
 
2. I den grad resultatet i den foreløpige økonomirapporten bekreftes i endelig (tertial)rapport, 

tilsier det et betydelig behov for korrigerende tiltak. 
 
3. Styret ber derfor om en konkret gjennomgang av tiltaksplaner og tilhørende effekt av disse 

i tertialrapporten som behandles i styremøte, den 18. juni 2008.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 14. mai 2008 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 6. juni 2008 
 
 
Finn Henry Hansen 
kst. adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.6.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf. 75 51 29 21 
 

 

STYRESAK 59-2008  ØKONOMIRAPPORT NR. 5-2008 
 Sakspapirer legges frem ved møtestart. 
 

Møtedato: 18. juni 2008 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.6.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf. 75 51 29 21 
 

 

STYRESAK 60-2008  TERTIALRAPPORT NR. 1-2008 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
 

Side 13
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 6.6.2008 200800349-21 416 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf. 75 51 29 21 
 

 

STYRESAK 61-2008  ORGANISERING AV NASJONALT PROSJEKT 
 ENKELTOPPGJØR FOR PASIENTTRANSPORT 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
1. Faktabeskrivelse 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) legger til grunn at overføring av enkeltoppgjør for 
pasienttransport fra Arbeids- og velferdsetaten til de regionale helseforetakene gjennomføres i 
løpet av 2009. HOD har besluttet at den anbefalte organiseringen av enkeltoppgjør skal 
etableres ved at: 
 
o det overordnede ansvaret og eierskapet legges til de regionale helseforetakene med 

regionale operative enheter.  
o et nasjonalt ANS ivaretar samordnings- og koordinerende funksjoner, samt flere av de 

transaksjonstunge saksbehandlingsoppgavene. 
 
Denne beslutningen ble gitt via foretaksmøtene mellom HOD og de regionale 
helseforetakene. Saken ble videre behandlet på foretaksmøtet i Helse Nord 24. januar 2008, 
og likelydende protokoller ble gjennomgått i alle regionale helseforetak. Helse Sør-Øst ble 
gitt ansvar å lede det videre arbeidet.  
 
Saken ble behandlet i AD-møtet, den 3. mars 2008. Konklusjonen fra møtet er som følger: 
 
1. Den foreslåtte prosjektorganisering av hovedprosjektet legges til grunn. 
2. Slutter seg til hovedpunktene i foreløpig budsjett for prosjektet og definerte retningslinjer 

for kostnadsdeling. AD-møtet ba prosjektet se på mulige reduksjoner i budsjettrammen og 
evt sjekke nærmere med HOD. 

3. RHF-ene oppnevner representanter til styringsgruppen på direktørnivå samt 
prosjektledere og deltakere innen 01.04. 

4. Premisser for valg av lokalisering av nasjonalt selskap skjer ihht presentert alternativ 1: 
Prosjektgruppen vurderer aktuelle alternativer iht gitte kriterier som fremlegges 
styringsgruppen, Styringsgruppen gir sin innstilling til saken, Behandling i AD-møtet. 

5. Helse Sør-Øst lager utkast til felles styresak til RHF-styrene. Brev sendes fra Helse Sør-
Øst til øvrige deltakere. 

 
Helse Sør-Øst gjennomførte et møte med NAV den 28. mars 2008, hvor organisering og 
fremdriftsplan ble gjennomgått. NAV ga i møtet sin tilslutning til at enkeltoppgjør for 
pasienttransport må være overført til de regionale helseforetakene senest 31.12.2009. 
Helse Sør-Øst, på vegne av alle regionale foretak, oversendte en beskrivelse av 
prosjektgjennomføringen til HOD 2. april 2008.  
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Organisering av prosjektet 
Hovedprosjektet er organisert som et integrert prosjekt. Helse Sør-Øst RHF er definert som 
prosjekteier. Det er etablert en styringsgruppe med representanter på direktørnivå fra 
regionene, konserntillitsvalgte, brukerrepresentanter, samt fra NAV. Videre er det etablert en 
prosjektgruppe bestående av én prosjektleder, seks delprosjektledere, én 
informasjonsansvarlig og én prosjektkoordinator. I tilknytning til prosjektgruppen er det 
nedsatt en ressursgruppe, bestående av én representant fra hver region og NAV, med 
inngående kjennskap til enkeltoppgjør og pasienttransport. Under prosjektgruppen er det 
etablert seks delprosjekter, delprosjekt Nasjonalt selskap, fire regionale delprosjekter og 
delprosjekt IKT. Delprosjekt IKT ble etablert i desember 2007 (ref. vedtak i AD-møtet 
17.12.07), og har ansvaret for anskaffelsen av IKT-løsningen.  
 
De regionale helseforetakene og NAV har utpekt representanter til styringsgruppe, 
ressursgruppe og regionalt delprosjekt. Første møte i styringsgruppen er 14. mai 2008. 
Prosjektet vil gjennomføres i tidsperioden 15. april 2008 til 31. desember 2009.  
 
Milepælsplanen er basert på tidsplanen fra forprosjektet. Forprosjektet hadde estimert oppstart 
av hovedprosjektet i juli 2007. Forprosjektets milepælsplan er forskjøvet med ni måneder, 
samt at det er gjort noe mindre korrigeringer. For å sikre en kontrollert og sikker overgang fra 
NAV til regionene er det lagt opp til en gradvis utrulling i perioden 1. september til 31. 
desember 2009. 
 
Prosjektkostnader 
Ressursbehov og prosjektkostnader er utarbeidet basert på foreslått organisering, vedtatt IKT-
budsjett (behandlet AD-møtet 17.12.07), forprosjektet og en revidert prosjektperiode t.o.m. 
31.12.09.  
 
De totale driftskostnader og investeringskostnadene – totalt og per regnskapsår – er oppgitt i 
tabellen nedenfor: 
 TOTALT 2007 2008 2009 
Totale driftskostnader 36,3 mnok 1,1 mnok 16,3 mnok 18,9 mnok 
Sentrale kostnader 18,6 mnok 1 mnok 9 mnok 8,6 mnok 
Regionale kostnader 17,7 mnok 70.000 kr 7,3 mnok 10,3 mnok 
Regionale kostnader pr 
region 

4,4 mnok 17.500 kr 1,8 mnok 2,6 mnok 

     
Totale 
investeringskostnader 

32,5 mnok - 15,5 mnok 17,1 mnok 

 
AD-møtet har sluttet seg til hovedpunktene i foreløpig budsjett for prosjektet og de definerte 
retningslinjer for kostnadsdeling. AD-møtet har bedt prosjektet se på mulige reduksjoner i 
budsjettrammen, samt avklare nødvendig tilleggsfinansiering med HOD. Saken er forelagt 
HOD som i brev av 25 04 08 har svart at departementet vil ta initiativ til å møte RHF ene for 
å drøfte finansieringen av de driftsrelaterte prosjektkostnadene i omstillingsperioden. 
Finansiering av Helse Nord RHF sine kostnader til prosjektet behandles i annen styresak i 
dette møte, ”Justering av drifts og investeringsrammer 2008”. 
 
I tilfelle HOD bidrar med særskilt finansiering til prosjektet, vil disse midlene kunne settes av 
”til styrets disposisjon”. 
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Særskilt risiko relatert til IKT-anskaffelsen 
Anskaffelsen og produksjonssettingen av IKT-løsningen vil være en særskilt risiko i 
prosjektet. Dette gjelder både utviklings- test- og produksjonssettingsfasen, samt 
konsesjonssøknad til datatilsynet. Delprosjekt IKT har iverksatt tiltak for å redusere risikoen. 
Det er hyppig kontakt med Datatilsynet for å sikre at kravspesifikasjonen ivaretar 
Datatilsynets krav. I tillegg er det en tett oppfølging av interne og eksterne leverandører. 
 
Lokalisering 
Det er valgt en organisering med regionalt eierskap og et eget selskap (ANS) som på oppdrag 
fra de regionale helseforetakene ivaretar fellesoppgaver, samordningsoppgaver og 
transaksjonstunge oppgaver. Lokalisering av selskapet vedtas av AD møtet innen høsten 08. 
 
Helse Nord RHF vil spille inn et ønske om at denne organisasjonen etableres i vår region, 
nærmere bestemt i Kirkenes. Det er tatt kontakt med Finnmark fylkeskommune og Sør-
Varanger kommune med forespørsel om de har ressurser som kan bidra til å etablere en slik 
institusjon.  
 
Et viktig moment relatert til den regionale organiseringen er den nære faglige sammenhengen 
mellom direkte- og enkeltoppgjør. Det er to viktige prinsipielle sammenhenger mellom 
oppgjørsformene:  
 
1. Begge oppgjørene er knyttet til pasienttransport. 
2. Helseforetakene som har ansvaret for de samlede kostnadene. Transport til behandling kan 

derfor ses som en del av den totale behandlingskjeden. 
 
For å håndtere direkteoppgjørsoppgavene har helseforetakene etablert til sammen 18 
kjørekontor og 10 oppgjørskontor. I dag samarbeider flere helseforetak om felles 
oppgjørskontor. Dette har vist seg å være en hensiktsmessig ordning, og slike erfaringer er 
relevante ved beslutning om organiseringen av de regionale enhetene. Den endelige 
organiseringen av de regionale enhetene for enkeltoppgjør bør derfor være i nær tilknytning til 
de etablerte pasienttransportavdelingene. 
 
2. Kst. adm. direktørs vurdering 
Kst. adm. direktør er av den oppfatning at den foreslåtte prosjektorganiseringen viderefører 
arbeidet med overføringen av enkeltoppgjør fra forprosjektet. Alle de regionale 
helseforetakene var aktive i forprosjektet som ble levert i juni 2007. I prosjektorganiseringen 
vil representantene i styringsgruppen være på direktørnivå, noe som sikrer en bred overordnet 
forankringen. I tillegg er både Arbeids- og velferdsutvalget, tillitsvalgte og 
brukerrepresentanter representert. Det vil til sammen etableres seks delprosjekter. Fristilling 
av regionale representanter til ledelse og deltakelse vil være sentralt for å sikre framdrift i alle 
regioner.  
 
Prosjektet vil gjennomføres i tidsperioden 15. april 2008 til 31. desember 2009. Kst. adm. 
direktør fremhever at NAV har gitt sin tilslutning til at enkeltoppgjør for pasienttransport må 
være overført til de regionale helseforetakene senest 31.12.2009. 
 
Det presenterte budsjettet er basert på forprosjektet og justeringer i henhold til endret 
organisering. Prosjektet skal, i henhold til føringer fra AD-møtet, vurdere eventuelle 
reduksjoner i rammen. I tillegg følger Helse Sør-Øst opp saken mot HOD.  
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Kst. adm. direktør fremhever at driftskostnadene relatert til drifting og håndtering av 
enkeltoppgjør belastes de regionale helseforetakene allerede i dag. Budsjettmidlene ble 
overført fra NAV til regionene i 2006. Enkeltoppgjør for pasienttransport utføres fortsatt av 
NAV og det er inngått avtaler om saksbehandlings- og utbetalingstjenester foreløpig ut 2008.  
 
Kst. adm. direktør vil påpeke at de identifiserte risikomomentene skal følges nøye. Dette 
gjelder spesielt oppfølging av IKT-anskaffelsen, behovet for bred forankring og informasjon, 
samt sikre overgangsløsninger og kontroll av misbruk.  
 
Regionalt prosjekt 
Helse Nord RHF er i ferd med å etablere et eget regionalt prosjekt i regionen i samarbeid med 
helseforetakene for å sikre at Helse Nord skal være klar til å ta over oppgaven fra 01 01 2010. 
 
3. Kst. adm. direktørs anbefalinger/konklusjon 
Beslutningen om overføring av enkeltoppgjør fra NAV til de regionale helseforetakene ble 
gitt via foretaksmøtene mellom HOD og de regionale helseforetakene. Helse Sør-Øst ble gitt 
ansvar å lede det videre arbeidet. Enkeltoppgjør er behandlet i AD-møtet 17.12.07 (IKT) og 
03.03.08 (samlet sak). Helse Sør-Øst gjennomførte møte med NAV den 28. mars 2008, og 
NAV ga sin tilslutning til at enkeltoppgjør for pasienttransport må være overført til de 
regionale helseforetakene senest 31.12.2009. Helse Sør-Øst har videre oversendt detaljering 
av prosjektorganiseringen til HOD for endelig behandling. Første styringsgruppemøte i 
prosjektet var 14. mai 2008.  
 
Kst. adm. direktør ønsker med denne saken å orientere styret om hvorledes Helse Nord RHF 
tenker å gjennomføre prosjekt Enkeltoppgjør i samarbeid med de øvrige regionene og NAV. 
Denne saken er likt formulert i alle regionene.  
 
Kst. adm. direktør anbefaler styret å ta redegjørelsen til orientering. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar redegjørelsen om Organisering av nasjonalt prosjekt Enkeltoppgjør for 

pasienttransport til orientering. 
 
2. Bevilgning til prosjektet følges opp i styresak 62-2008 Revisjon av drifts- og 

investeringsrammer 2008. 
 
3. Styret ber administrerende direktør initiere prosesser med sikte på å få lokalisert den 

fellesregionale oppgjørsenheten til Sør-Varanger. 
 
 
Bodø 6. juni 2008 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
Kst. adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg.  Utvidet beskrivelse av prosjektet 
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STYRESAK 62-2008  REVISJON AV DRIFTS- OG  
 INVESTERINGSRAMMER 2008 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
Formål/sammendrag 
Saken omhandler forslag til revisjon av drifts- og investeringsrammer og endring av 
resultatkrav for foretakene i 2008.  
 
Justeringene som foreslås gjelder følgende: 
 
1. Helse Nord er i Revidert Nasjonalbudsjett foreslått bevilget 340 mill kr i økt basisramme 

til dekning av økt pensjonspremie. Samtidig er resultatkravet for Helse Nord endret fra 
lovlig underskudd på 414,8 mill kr til 68 mill kr (foretaksmøte 3. juni). Tildelingen 
foreslås fordelt til helseforetakene.  

 
2. Justering av resultatmål etter tildeling av midler til pensjon 
 
3. Justering av øremerket driftsramme til psykisk helsevern Helgelandssykehuset. 
 
4. Bevilgning til Helgelandssykehuset til etablering av helseparken Rana 
 
5. Justering av budsjettert tilskudd til Viken senter 2008 som følge av justering i Revidert 

Nasjonal budsjett.  
 
6. Interne justeringer i Helse Nord RHF i forbindelse med nasjonale prosjekter.  
 
7. Forslag til disponering av investeringsramme fra styrets reserve til Helse Nord IKT, 

Helgelandssykehuset, og UNN.  
 
Bakgrunn/fakta/vurdering 
 
Pensjon 
Økte pensjonskostnader som følge av skjerpede parametere har hittil i 2008 styringsmessig 
vært håndtert gjennom et lovlig underskudd på 414,8 mill kr. I forslag til revidert 
nasjonalbudsjett står det følgende:  
 
”Det foreslås at det bevilges 3 200 mill. kroner for å dekke behovet for nødvendig likviditet 
knyttet til økte pensjonspremier for de regionale helseforetakene. Denne bevilgningen vil 
innebære at pensjonskostnadene som allerede er unntatt fra resultatkravet til de regionale 
helseforetakene reduseres tilsvarende med 3 200 mill. kroner, fra 3 800 mill. kroner til 600 
mill. kroner. 
 
Den langsiktige håndteringen av pensjonspremier- og kostnader for de regionale 
helseforetakene og de private vil Regjeringen komme tilbake til i St.prp. nr. 1 
(2008-2009).” 
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Helse Nord tildeles 340 mill kr og resultatkravet justeres fra lovlig underskudd på 414,8 mill 
kr til 68 mill kr. For foretaksgruppen innebærer dette, isolert sett, en skjerping av resultatkrav 
på 6,8 mill kr i forhold til vedtatt budsjett (414,8 mill kr – 340 mill kr = 74,8 mill kr, kontra 
nytt resultatkrav på 68 mill kr). Denne skjerpingen er relatert til at underliggende vekst i 
pensjonskostnader som følge av økte lønnskostnader og økt bemanning ikke holdes utenfor 
resultatkravet. Det er kun økte pensjonskostnader som følge av endrede parametere 
(forutsetninger om fremtidig lønnsvekst, avkastning på pensjonsmidlene etc.) som holdes 
utenfor resultatkravet. Skjerpingen foreslås håndtert gjennom at helseforetakenes styringsmål 
også justeres for rentegevinst som følge av redusert kassakreditt/økt kontantbeholdning. Dette 
tilsvarer i sum vel 7 mill kr (6 % rente).  
 
 Økt basisramme er simulert fordelt ut fra to prinsipper: 
 
• En relativ fordeling basert på andel av budsjettert underskudd som følge av økte 

pensjonskostnader 
• Alternativt fordelt i henhold til Helse Nord RHF sin inntektsfordelingsmodell. (Hvor 

inntektsfordelingsmodellen er lagt til grunn for andel inntekter til somatikk 214 mill kr, 
mens 125 mill kr fordelt ut ifra øvrige områder).  

 
Etter resultatkrav Somatikk etter inntektsfordelingsmodell Differanse

Fordeling av økte inntekter knyttet til pensjon Rest etter andel øvrige funksjoner
Helgelandssykehuset 37,2                                                42,7                                                         5,5
Nordlandssykehuset 97,5                                                92,5                                                         -4,9
UNN 160,0                                              154,9                                                       -5,0
Helse Finnmark 44,0                                                49,8                                                         5,9
Sykehusapotek Nord 0,0
Helse Nord RHF 1,4                                                  -1,4
Helse Nord IKT
Foretaksgruppen 340,0                                             340,0                                                      0,0

 
Etter en samlet vurdering foreslås det at økt basisramme i 2008 fordeles til helseforetakene i 
henhold til andel vedtatte resultatkrav knyttet til økte pensjonskostnader. (Eksempel 1 
overfor). Dette innebærer at lovlig underskudd 2008 på Helse Finnmark (-10 mill kr) og 
overskuddskrav på Helgeland (5 mill kr) holdes utenfor. Ved å gjøre det på denne måten vil 
en ikke endre resultatkrav og omstillingsbehov i 2008 for de enkelte foretakene i forhold til 
vedtatt budsjett. 
 
I tillegg til disse 340 mill kronene, innebærer tildelingen at foretakenes rentekostnader 
reduseres med vel 7 mill kroner i 2008. I sum vil de nye resultatkravene derfor ikke innebære 
noen endring i omstillingskravene til helseforetakene. Dette gir følgende fordeling av økte 
inntekter og resultatkrav. 
 
Korrigerte resultatkrav 2008 Resultatkrav knyttet Økte inntekter fordelt etter Renteeffekt Resultatkrav Justert

til økt pensjon vedtatt budsjett resultatkrav knyttet til økt pensjon Opprinnelig resultatkrav
Helgelandssykehuset -44,9 37,2                                                         0,7 5,0 -2,0
Nordlandssykehuset -117,7 97,5                                                         2 -18,2
UNN -193,2 160,0                                                       3,3 -29,9
Helse Finnmark -53,1 44,0                                                         0,8 -10 -18,3
Sykehusapotek Nord -1,8 -                                                           2,5 0,7
Helse Nord RHF -1,7 1,4                                                           2,5 2,2
Helse Nord IKT -2,4 -                                                           -2,4
Foretaksgruppen -414,8 340,0                                                     6,8 0,0 -68,0

 
For 2009 foreslås det at andel somatikk fordeles i tråd med inntektsfordelingsmodell (jf egen 
sak om budsjett 2009, premisser for drift og investering). (se eksempel 2 ovenfor).  
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Økt basisramme til Helgelandssykehuset i forbindelse med ”helseparken”  
Helgelandssykehuset, som er det eneste at de 4 store foretakene som lever regnskap i balanse 
og rapporterer en prognose på årsbasis i balanse. Det foreslås å bevilge 1 mill kr til etablering 
av ”helseparken” i samarbeid med Rana kommune. Bevilgningen foreslås finansiert av økte 
inntekter og besparelser i RHF budsjettet.   
 
Justering av øremerkede rammer til psykisk helse 
Som i 2007 ble det også i 2008 ble det lagt til grunn at drift av tiltak over opptrappingsplanen 
i 2008 delvis skulle finansieres med ubrukte midler fra tidligere år (avsatt som kortsiktig gjeld 
på helseforetakene og på RHF). Beløpene for ubrukte midler ved utgangen av 2007 var 
estimater og det ble redegjort for at rammene måtte følges opp mot helseforetakene i løpet av 
våren 2008. Helgelandssykehuset hadde 2,178 mill kr mindre i ubrukte midler per 31.12.07 
enn forutsatt. Det foreslås derfor at bevilgningen til Helgelandssykehuset økes med 2,178 mill 
kr og tilskudd budsjettert på Helse Nord RHF reduseres tilsvarende.  
 
Viken Senter 
I forslag til Revidert nasjonalbudsjett reduseres bevilgning til Viken Senter med 6 mill kr. 
Helse Nord hadde per 31.12.07 ubrukte midler på 5,1 mill kr balanseført som ikke opptjent 
inntekt (kortsiktig gjeld). Det er disse midlene, samt 0,9 mill kr av årets bevilgning som dras 
inn. Viken senter har også i år lavere aktivitet enn forutsatt i driftsavtalen slik at også ved 
utgangen av 2008 vil Helse Nord RHF ha restmidler som gjelder Viken Senter. Helse Nords 
RHF’s budsjett for 2008 må reduseres med 0,9 mill kr, men dette vil ikke ha noen effekt for 
driften av senteret i 2008.  
 
Interne budsjettjusteringer Helse Nord RHF  
I forbindelse med deltakelse i nasjonalt prosjekt om overtakelse av enkeltoppgjør 
pasienttransport vil det påløpe kostnader på ca 4 mill. Beløpet foreslås finansiert ved 
omdisponering av midler satt av til Nasjonalt nødnett. Årets budsjett til nødnett vil ikke bli 
disponert fullt ut. Av 4 mill kr foreslås 1 mill kr fordelt til helseforetakene for å dekke 
kostnader til frikjøp og reiser (0,25 mill kr hver).  
 
Helse Nord RHF’s etablering av eieravdeling og rekruttering av direktør medfører økte 
kostnader. Det foreslås å bevilge 1 mill kroner til å dekke disse økte kostnader i 2008. Dette 
finansieres av økte inntekter i RHF budsjettet 
 
Den sentrale bufferen på 45 + 82 mill kroner står urørt. 
 
Investeringsrammer 
I vedtatt budsjett har styret 30,5 mill kr i disponibel investeringsramme. Helse Nord RHF har 
i tillegg frigjort 7,2 mill kr fra tidligere prosjekters rammer som ikke er benyttet. Sum på 37,7 
mill kr i investeringsramme foreslås fordelt til følgende formål:  
 
1. 10 mill kr til Helgelandssykehuset til styrking av rammen til HF styrets disposisjon 
2. 16 mill kr til UNN til utstyrsanskaffelser medisinteknisk utstyr  
3. Kjøp av dialogmelding mellom fastleger og sykehus og sykepleierfaglig 

prosedyredokumentasjon (RHF) 
4. Oppfølging av plattformprosjektet (HN IKT) 
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Bakgrunn for foreslåtte disponeringer er som følger:  
 
Helgelandssykehuset har behov for investeringsrammer tilknyttet utbyggingen i Rana. 
Helgelandssykehuset har i perioden også fått de laveste investeringsrammene. 
 
Unn har i egen styresak 26/08 bedt om økte investeringsrammer til medisinsk teknisk utstyr 
og mindre ombygginger. Helseforetaket rapporterer at det vil være nødvendig å investere for 
15 mill kr i 2008 utover hva foretaket har disponibelt for å unngå uforsvarlig driftsavbrudd 
når gammelt utstyr bryter sammen.  
 
IT-systemer Helse Nord RHF 
Kjøp av system for sykepleierfaglig prosedyredokumentasjon (Akribe) har tidligere vært 
muntlig orientert om til styret i Helse Nord RHF. Det foreslås avsatt midler av disponibel 
investeringsramme til eventuelt kjøp av systemet.  
 
Det foreslås disponert midler av tilgjengelig investeringsramme til kjøp av dialogmelding 
mellom fastleger og sykehus.   
 
I styresak 37-2008 Etablering av felles IKT-plattform i Helse Nord – Forsering av 
plattformprosjektet er det beskrevet et tilleggsbehov for investeringer tilknyttet 
plattformprosjektet. Disse investeringene skal ikke medføre netto økte driftskostnader grunnet 
effektivisering i Helse Nord IKT. Midler foreslås disponert i tråd med styresak 37-2008.  
 
Interne justeringer mellom Helse Nord IKT og Helse Nord RHF 
For gjennomføring av plattformprosjektet flyttes 24,5 mill kr i investeringsramme fra Helse 
Nord RHF til Helse Nord IKT. I tillegg stilles 4 mill kr til disposisjon, knyttet til 
sammenslåing av Harstad, Narvik og Tromsø til ett felles helseforetak.  
 
Konklusjon 
Helseforetakenes drifts- og investeringsrammer og resultatkrav foreslås justert i tråd med 
saken.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helseforetakenes resultatkrav for 2008 endres til: 
 

a. Helgelandssykehuset   -2,0 mill kr 
b. Nordlandssykehuset   -18,2 mill kr  
c. Universitetssykehuset Nord-Norge -29,9 mill kr  
d. Helse Finnmark    -18,3 mill kr    
e. Helse Nord RHF    2,2 mill kr  
f. Sykehusapotek Nord (uendret)  0,7 mill kr 
g. Helse Nord IKT (uendret)   -2,4 mill kr  
h. SUM foretaksgruppen  - 68 mill kr 
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2. Det bevilges: 
 

a. 340 mill kroner til dekning av økt pensjonspremie 
b. 1 mill kroner til Helgelandssykehuset til etablering av helsepark i samarbeid med Rana 

kommune. 
c. 1 mill kroner til drift av RHF administrasjonen i forbindelse med etablering av 

eieravdeling 
d. 4 mill kroner til gjennomføring av nasjonalt prosjekt, ”enkelt oppgjør”. 

 
3. Helseforetakenes drifts- og investeringsrammer justeres i tråd med saken. 
 
 
Bodø, den 6. juni 2008   
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Reviderte drifts- og investeringsrammer   
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(1000 kroner)

Helse Finnmark HF 2008 vedtatt 2008 justert 
Opptrappingsplan psykiatri 
Psykiatri utover opptrappingsplan 
Utstyr og ombygging 19 000 19 000 
Planlegging Kirkenes 15 000 15 000 
Ambulanser 20 000 20 000 
Sum 2007 Helse Finnmark 54 000 54 000 

UNN  HF 2008 2008 
Tiltaksplan psykiatri barn/unge 
Utstyr og ombygging, 74 000 90 000 
Utstyr og ombygging, Harstad/Narvik 
A - fløy 
Ambulanser, Tromsø 
Ambulanser  Harstad/Narvik 
Opptrappingsplan psykiatri Narvik 
Modernisering Narvik Sykehushaugen 
UNN Narvik 35 000 35 000 
Sum 2007 UNN 109 000 125 000 

NLSH HF 2008 2008 
Opptrappingsplan psykiatri klinikkavd 
Tiltaksplan psykiatri klinikkavd 
Opptrappingsplan psykiatri Lofoten 
Modernisering NLSH, Lofoten 
Opptrappingsplan psykiatri idømt beh. 
Opptrappingsplan/tiltaksplan psykisk helse 75 800 75 800 
Opptrappingsplan rus/psykiatri 
Psykiatri ombygging søsterhjem 
Psykiatri opprusting Mellomåsen 
Modernisering NLSH, Bodø fase 1 
Modernisering NLSH plan/prosjektering 
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 185 000 185 000 
Modernisering NLSH, Vesterålen 20 000 20 000 
Legevakt vestvågøy 3 000 3 000 
Utstyr og ombygging 40 000 40 000 
Utstyr og ombygging, NLSH Vesterålen 
Ambulanser 
Ambulanser, NLSH Vesterålen 
SUM 2007 NLSH 323 800 323 800 

Helgelandssykehuset HF 2008 2008 
Felles akuttmottak, Mosjøen 
Utstyr og ombygging 15 000 15 000 
Ambulanser 
Utbygging Mo i Rana 10 000 
SUM 2007 Helgelandssykehuset 15 000 25 000 

2008 2008 
Sykehusapotek 1 500 1 500 
RHF Felles regionale prosjekt 27 200 -4 000 
RHF styrets disp 30 500 0 
Helse Nord IKT 18 000 53 700 
Sum sykehusapotek og Helse Nord 77 200 51 200 

Total inv.ramme 579 000 579 000 

Investeringsramme 2008. Detaljoversikt.
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Basisramme funksjonsfordelt 
 
Basisramme 
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 96 226             190 773           127 823           77 644             492 465     
Luftambulanse 18 114             6 612               14 881             8 642               191 301           239 550     
Pasienttransport/Transport av helsepersonell 897                  2 505               753                  2 312               28 574             35 040       
Psykisk helsevern 159 373           505 942           440 197           82 916             26 717             1 215 146  
Rus 17 821             116 551           23 553             11 043             168 968     
Kapital 59 906             221 811           141 933           53 377             83 000             560 027     
Særskilt funksjon 67 245             177 988           21 687             10 947             (2 000)              275 868     
Somatikk 379 888           1 898 485        936 642           454 549           145 148           3 814 711  
Pensjon -                   -                   -                   -                   -            
Ikke fordelt på formål 55 081             55 081       
Felleskostnader/administrasjon 65 780             65 780       
røntgen/lab 6 001               6 001         
Pensjon 44 000             160 000           97 500             37 200             1 300               340 000     
Totalt 843 469           3 280 667        1 804 967        738 632           600 902           7 268 638   
 
Øremerket tilskudd RHF Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Opptrappingsplan psykiatri 19 039         58 622         78 894         76 929         36 444         269 928          
Autismenettverk 1 850           1 850              
NST+ Antibiotikaresistens 31 483         31 483            
NMK 6 000           6 000              
Regionalt fagmiljø ADHD/Tourette 490              490                 
Regionalt fagmiljø Narkolepsi 160              160                 
Forskning 14 159         1 361           30 578         3 725           1 177           51 000            
Vold og traumatisk stress 1 117           1 117              
SUM 33 198         59 983       150 082     81 144       37 621         362 027         

Øvrig ramme RHF Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Pasienttransport 2 353           177 177       145 258       175 844       98 088         598 720          
Omlegging arbeidsgiveravgift 634              42 158         21 808         64 600            
Opptreningssentre 151 800       151 800          
Viken senter 36 100         36 100            
Nasjonalt tilskudd Luftambulanse 64 100         64 100            
Utdanningstilskudd 88                7 116           134              102              7 440              
Rusmestringsenhet Bodø fengsel 600              600                 
SUM 254 987       177 265     194 532     198 386     98 190         923 360          
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Basisramme/øremerkede inntekter/øvrig ramme spesifisert 
 

basisramme 2009 RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
Sum vedtatt ramme 2008 623 257 744            799 218 649            3 099 932 665        1 706 147 645           700 081 298            6 928 638 000           

Donoransvarlig lege (1 100 000)               500 000                  600 000                     -                            
Tilskudd Hodeskadeenhet (235 000)                  235 000                  -                            
Omstilling Lofoten (470 000)                  470 000                     -                            
Forskning (19 750 000)             19 750 000             -                            
DRG-nettverk (100 000)                  100 000                   -                            
Helseparken (1 000 000)               1 000 000                -                            
Pasienttransport prosjekt enkeltoppgjør (1 000 000)               250 000                   250 000                  250 000                     250 000                   -                            
Økte pensjonskostnader 1 300 000                44 000 000              160 000 000           97 500 000                37 200 000              340 000 000              
Avrunding (744)                         351                          (665)                        (645)                          702                          (1 001)                       
SUM justert driftsramme 08 600 902 000            843 469 000            3 280 667 000        1 804 967 000           738 632 000            7 268 637 000           

2. Opptrappingsplanen for psykisk helse RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
Justert nivå 2007 0 52 370 102 75 641 086 75 078 203 34 770 725 237 860 117
Prisjustering 2 251 914 3 252 567 3 228 363 1 495 141 10 227 985
Alta  og  Karasjok 4 000 000 4 000 000
Klinikkavd  Bup , Lofoten, rus/ psykia tripost 2 922 000 2 922 000
Enhet idømt beahnd ling 2 700 000 2 700 000
Forskning 1 500 000 1 500 000
Brukerutva lg 400 000 400 000
Ikke fordelt 19 318 020 19 318 020
Avrund -1 020 -17 347 434 134 -122
Sum 21 217 000 58 622 000 78 894 000 83 929 000 36 266 000 278 928 000
Ubrukte mid ler p r 31.12.07 estima t 0 0 0 -7 000 000 -2 000 000 -9 000 000
Korrigering  ub rukte mid ler -2 178 000 2 178 000 0
Sum opptrappingsplan psykisk helse 2008 19 039 000 58 622 000 78 894 000 76 929 000 36 444 000 269 928 000

3. Øremerkede midler/ øvrig ramme/ Andre inntekter RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
Syketransport 1 266 000 177 177 000 145 258 000 175 844 000 98 088 000 597 633 000
Transport helsepersonell 1 087 000 1 087 000
Opp treningsinstitusjoner 151 800 000 151 800 000
Luftambulanse ANS 64 100 000 64 100 000
Omlegg ing a rbeidsg iveravg ift 634 000 42 158 000 21 808 000 64 600 000
NST 28 583 000 28 583 000
Senter for antib iotika resistens 2 900 000                2 900 000
NMK 6 000 000 6 000 000
Forskning basis/ resulta tbasert 51 000 000 1 360 721 30 577 985 3 725 239 1 176 717 87 840 662
Nasjona lt kompetansenettverk for autisme 1 850 000 1 850 000
Regiona lt fagmiljø na rkolepsi 160 000 160 000
Regiona lt fagmiljø  ADHD/ Tourette 490 000 490 000
Viken senter 36 100 000 36 100 000
Praksisutdanning 88 000 7 116 000 134 000 102 000 7 440 000
Rusmestringsenhet Bodø fengsel 600 000 600 000
Vold  og  traumatisk stress 1 117 000 1 117 000
Sum øremerkede midler/ øvrig ramme  2008 305 987 000 178 625 721 265 719 985 202 601 239 99 366 717 1 052 300 662
Sum øremerkede midler+psykplan 325 026 000 237 247 721 344 613 985 279 530 239 135 810 717 1 322 228 662
Sum budsjettramme tildelt 2008 925 928 000 1 080 716 721 3 625 280 985 2 084 497 239 874 442 717 8 590 865 662  
 

Side 25



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.6.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf. 75 51 29 21 
 

 

STYRESAK 63-2008  BUDSJETT 2009 – PREMISSER FOR DRIFT  
 OG INVESTERING 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 18. juni 2008 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.6.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf. 75 51 29 21 
 

 

STYRESAK 64-2008  INVESTERINGSPLAN 2009-2018 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 18. juni 2008 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.6.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 
 

 

STYRESAK 65-2008  UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE  
 NARVIK – PLAN FOR KONSEPTFASEN 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
Formål/sammendrag 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å godkjenne planen for konseptfasen som ledd i 
prosjekteringen og byggingen av et moderne sykehusanlegg ved Universitetssykehuset Nord-
Norge Narvik (UNN Narvik).  
 
Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) skal behandle saken på styremøte, 
den 12.juni 2008 (styresak 36/2008). Saksfremleggene både for UNN og Helse Nord RHF er 
utarbeidet i samarbeid. Endelig vedtak fra styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
legges frem på styremøtet i Helse Nord RHF. 
 
I styremøte, den 12.mars 2008 behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 25-2008 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – beslutning om oppstart av konseptfase. I samsvar 
med vedtakets punkt 6 er det utarbeidet en plan for konseptfasen med fremdriftsplan, 
prosjektorganisering og budsjett. 
 
I henhold til retningslinjer for styring av store investeringsprosjekter, skal slike prosjekter 
som et nytt anlegg i Narvik gjennomføres med en tidligfase, gjennomføringsfase og driftsfase. 
Tidligfasen består av idéfase, konseptfase og forprosjektfase. 
 
Utredningen er nå i oppstarten av konseptfasen, I denne fasen skal det utarbeides 
skisseprosjekt. I tillegg skal det gjennomføres en revidering av hovedfunksjonsprogram 
(HFP), plan for gjennomføring av forprosjektfasen, avstemming mot overordnede mål og 
planer i HF/RHF, nasjonal helsepolitikk/retningslinjer (lokalsykehusenes rolle), RHF-/HF-
finansiering og statlige lånerammer. Dette vil være sentralt for å danne et godt og riktig 
beslutningsgrunnlag for styret i forhold til endelig beslutning om godkjenning av konseptfase 
og gjennomføring av forprosjekt, samt å gi Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) en 
orientering om prosjektet i henhold til plan- og meldingssystemet. 
 
Konseptfasen vil etter den planen som det redegjøres for i denne saken, være ferdig i løpet av 
2009. Prosjektarbeidet vil ha en kostnadsramme på 10 mill kroner og arbeidet vil bli 
organisert gjennom styringsgruppe og prosjektgruppe og gjennom innleide fagkonsulenter. 
 
UNN Narvik – plan for konseptfasen 
Konseptfasen vil inneholde følgende punkter: 
1. Tomtevalg. I styresak 25-2008 ble det gjort rede for flere alternative tomtemuligheter for 

et nytt sykehus i Narvik. Tomtevalg må derfor avklares tidlig i konseptfasen i samråd med 
Narvik kommune. Herunder må eventuelle tomtekostnader og infrastrukturkostnader 
grovkartlegges. Denne prosessen forutsettes sluttført ved utgangen av 2008. 
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2. Planprogram kommunedelplan og reguleringsplan. Så snart tomtevalg er foretatt, må dette 

inn i Narvik kommunes planprogram og det må gjennomføres en kommunal behandling 
som leder frem til en godkjent reguleringsplan og en avtale mellom UNN og Narvik 
kommune i forhold til erverv av aktuell tomt. Denne prosessen påbegynnes umiddelbart 
etter at tomt er valgt og det legges opp til at dette arbeidet blir gjennomført i første halvår 
av 2009. UNN må kvalitetssikre at denne delen av fremdriftsplanen vil holde. 

 
3. Løsningskonsept. Dette arbeidet kan påbegynnes umiddelbart. Det omfatter oppdatering 

av hovedfunksjonsprogrammet og forslag til romfordelingsprogram og må samordnes 
med fagplanene i Helse Nord og arbeidsfordelingen i UNN HF. Her må arbeidet også ta 
inn over seg arbeidene med intensivutredningen og lokalsykehusstrukturen. Det må gås 
opp grenser mellom spesialisthelsetilbudet som skal være i nedslagsfeltet for det nye 
sykehuset i Narvik og helsetilbudet for øvrig, og herunder vurderes om deler av bygget 
skal planlegges for samdrift med Narvik kommune, for eksempel i form av en 
intermediæravdeling for rehabilitering og/eller et legesenter integrert i sykehusbygget. Så 
snart tomt er avklart, kan arkitekt engasjeres og arbeidet med uttegning av 
bygningsmessige skisser kan påbegynnes. Løsningskonseptet skal presenteres med et 
oppdatert hovedfunksjonsprogram, og minst to skisser til arkitektonisk løsning, hvorav ett 
skal anbefales. Løsningsforslagene skal ha dokumentert driftsøkonomi og 
finansieringsplan og skal sammenlignes med et nullalternativ som innebærer drift av 
dagens anlegg inkludert nødvendige oppgraderinger for forsvarlig drift. 

 
4. Utredningene for konseptfasen bør være ferdig innen årsskiftet 2009/2010, slik at styresak 

kan klargjøres til styremøtet i Helse Nord på nyåret 2010. En slik styresak skal behandles i 
UNN HF før den behandles av styret i Helse Nord. 

 
Økonomi 
Det er lagt inn som forutsetning at UNN skal bruke inntil 10 mill kroner samlet for det 
arbeidet som skal gjennomføres med konseptfasen i Narvik. UNN styrer selv hvordan 
ressursbruken til konseptfasen i Narvik skal fordeles på 2008 og 2009. Det forutsettes at 
størsteparten av de eksterne kostnadene på 10 mill kroner påløper i 2009, mens arbeidet i 
2008 i hovedsak vil være intern innsats.  
 
Organisering 
Arbeidet med planleggingen av nytt sykehus i Narvik organiseres på vanlig måte for store 
prosjekter i Helse Nord. Det er foretaket (UNN HF) som er prosjekteier og styringsgruppa 
settes sammen av fagdirektør, forretningsdirektør (leder) og konserntillitsvalgt fra Helse Nord 
og ledergruppa i UNN HF, medlem oppnevnt av brukerutvalget, samt en representant fra 
ledelsen i Nordlandssykehuset HF.  
 
Styringsgruppa utpeker prosjektgruppe, referansegruppe, og brukergruppene samt godkjenner 
mandat for disse. Prosjektgruppa er sammensatt av prosjektleder, prosjektrådgiver, 
fagpersonell (brukere både fra Tromsø og Narvik), tillitsvalgte/hovedverneombud, 
primærhelsetjenesten i opptaksområdet til sykehuset. Innleide rådgivere møter i 
prosjektgruppa.  
 
I tillegg vil det bli engasjert et firma som skal kontrollere at alle elementer i konseptfasen blir 
gjennomført slik det skal. Denne kontrollen benevnes følgeevaluering. 
 
Det vil bli vurdert å etablere en referansegruppe. Beslutning om dette gjøres i 
styringsgruppen. 
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Konklusjon 
Kst. adm. direktør anbefaler at konseptfasen gjennomføres etter den fremlagte planen med 
tidsplan, økonomisk ramme og organisering, samt at utredningen følger opp saksfremlegget 
og vedtakene i styresak 25-2008. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret vurderer fremlagte den fremlagte planen med tidsplan, økonomisk ramme og 

organisering som et godt grunnlag for å gå videre i arbeidet med konseptfasen for et nytt 
sykehus i opptaksområdet for Narvik.   

 
2. Styret godkjenner således planen for konseptfasen og ber om at administrasjonen i 

samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge HF følger opp planen og legger frem 
konseptfaserapport og anbefaling i forhold til videreføring i et forprosjekt rundt årsskiftet 
2009/2010. 

 
 
Bodø, den 6.juni 2008 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
Kst. adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 

  
1. Styresak UNN HF 36-2008 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – plan for 

konseptfasen 
2. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Styresak 36/2008, forslag til styringsdokument 

konseptfasen Nye Narvik Sykehus 
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STYRESAK 36-2008  KONSEPTFASE UNN NARVIK 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksnr  Utvalg        Møtedato   . 
36/2008  Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF  12.06.2008 
 
Konseptfase UNN Narvik 
 
Innstilling til vedtak 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge vurderer den fremlagte planen for 
konseptfasen med tidsplan, økonomisk ramme og organisering som et godt grunnlag 
for å gå videre i arbeidet med konseptfasen for et nytt sykehus i opptaksområdet for 
Narvik. 

 
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner således planen for 

konseptfasen og ber om at direktøren følger opp planen og legger frem 
konseptfaserapport for anbefaling i forhold til videreføring i et forprosjekt ved 
årsskiftet 2009/2010. 

 
3. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner at en i investeringsbudsjettet 

for 2009 fører opp 10 mill kroner til planleggingen av sykehus i Narvik og ber om at 
HN RHF setter av dette i investeringsbudsjett. 

 
 

 
Saksutredning 
 
Styret for UNN HF og Helse Nord RHF inviteres til å godkjenne planen for konseptfasen som 
ledd i prosjekteringen og byggingen av et moderne sykehusanlegg ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge Narvik (UNN Narvik).  
 
Saksfremleggene både for UNN og Helse Nord RHF er utarbeidet i samarbeid. Endelig 
vedtak fra styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF legges frem på styremøtet i 
Helse Nord RHF. 
 
I styremøtet den 12.mars 2008 behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 25-2008 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – beslutning om oppstart av konseptfase. I samsvar 
med vedtakets punkt 6 er det utarbeidet en plan for konseptfasen med fremdriftsplan, 
prosjektorganisering og budsjett. 
 
I henhold til retningslinjer for styring av store investeringsprosjekter, skal slike prosjekter 
som et nytt anlegg i Narvik gjennomføres med en tidligfase, en gjennomføringsfase og en 
driftsfase. Tidligfasen består av idéfase, konseptfase og forprosjektfase. 
 
Utredningen er nå i oppstarten av konseptfasen, I denne fasen skal det utarbeides 
skisseprosjekt. I tillegg skal det gjennomføres en revidering av hovedfunksjonsprogrammet 
(HFP) og utarbeides en plan for gjennomføring av forprosjektfasen. Prosjektet skal 
avstemmes mot overordnede mål og planer i HF/RHF og nasjonal helsepolitikk 
(lokalsykehusenes rolle), samt mot RHF-/HF-investeringsrammer og statlige lånerammer. Side 31



Dette vil være sentralt for å danne et godt og riktig beslutningsgrunnlag for styret i forhold til 
endelig beslutning om godkjenning av konseptfasen og gjennomføring av forprosjektet, samt 
for å gi Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) en orientering om prosjektet i henhold til 
plan- og meldingssystemet. 
 
Konseptfasen vil etter den planen som det redegjøres for i denne saken, være ferdig innen 
utgangen av 2009. Prosjektarbeidet vil ha en kostnadsramme på 10 mill kroner og arbeidet vil 
bli organisert gjennom styringsgruppe og prosjektgruppe og gjennom innleide fagkonsulenter. 
 
 
UNN Narvik – plan for konseptfasen 
 
Konseptfasen vil inneholde følgende punkter: 
 

1. Tomtevalg 
I styresak 25-2008 ble det gjort rede for flere alternative tomtemuligheter for et nytt 
sykehus i Narvik. Tomtevalg må derfor avklares tidlig i konseptfasen i samråd med 
Narvik kommune. Herunder må eventuelle tomtekostnader og infrastrukturkostnader 
grovkartlegges. Denne prosessen forutsettes sluttført ved utgangen av 2008. 
 

2. Planprogram kommunedelplan og reguleringsplan 
Så snart tomtevalg er foretatt, må dette inn i Narvik kommunes planprogram og det må 
gjennomføres en kommunal behandling som leder frem til en godkjent reguleringsplan 
og en avtale mellom UNN og Narvik kommune i forhold til erverv av aktuell tomt. 
Denne prosessen påbegynnes umiddelbart etter at tomt er valgt og det legges opp til at 
dette arbeidet blir gjennomført i første halvår av 2009. UNN må kvalitetssikre at denne 
delen av fremdriftsplanen vil holde. 
 

3. Løsningskonsept 
Dette arbeidet kan påbegynnes umiddelbart. Det omfatter oppdatering av 
hovedfunksjonsprogrammet og forslag til romfordelingsprogram og må samordnes 
med fagplanene i Helse Nord og arbeidsfordelingen i UNN HF. Her må arbeidet også 
ta inn over seg arbeidene med intensivutredningen og lokalsykehusstrukturen. Det må 
gås opp grenser mellom spesialisthelsetilbudet som skal være i nedslagsfeltet for det 
nye sykehuset i Narvik og helsetilbudet for øvrig, og herunder vurderes om deler av 
bygget skal planlegges for samdrift med Narvik kommune, for eksempel i form av en 
intermediæravdeling for rehabilitering og/eller et legesenter integrert i sykehusbygget. 
Så snart tomt er avklart, kan arkitekt engasjeres og arbeidet med uttegning av 
bygningsmessige skisser kan påbegynnes. Løsningskonseptet skal presenteres med et 
oppdatert hovedfunksjonsprogram, og minst to skisser til arkitektonisk løsning, hvorav 
ett skal anbefales. Løsningsforslagene skal ha dokumentert driftsøkonomi og 
finansieringsplan og skal sammenlignes med nullalternativet utredet i idéskissen som 
innebærer drift av dagens anlegg inkludert nødvendige oppgraderinger for forsvarlig 
drift. 
 

4. Styrebehandling av konseptfaserapport 
Utredningene for konseptfasen bør være ferdig innen årsskiftet 2009/2010, slik at 
styresak kan klargjøres til styremøtet i Helse Nord i januar 2010. En slik styresak skal 
behandles i UNN HF før den behandles av styret i Helse Nord. 
 

 
Organisering 
 
Arbeidet med planleggingen av nytt sykehus i Narvik organiseres som på vanlig måte for 
store prosjekter i Helse Nord RHF, det vil si prosjektorganisering. Det er foretaket, UNN HF 
som er prosjekteier. Side 32



 
Styringsgruppa foreslås sammensatt av: 

o adm. dir. UNN HF 
o klinikksjef UNN HF 
o klinikksjef UNN HF 
o drift og eiendomssjef UNN HF 
o økonomisjef UNN HF 
o foretaksverneombud UNN HF 
o brukerrepresentant UNN HF 
o fagdirektør Helse Nord RHF 
o direktør foretningsutvikling, Helse Nord RHF 
o konserntillitsvalgt, Helse Nord RHF 
o representant fra Nordlandssykehuset, NLSH HF 

 
Styringsgruppa utpeker prosjektgruppen, referansegruppen, og brukergruppene samt 
godkjenner mandat for disse. Prosjektgruppa er sammensatt av prosjektleder, 
prosjektrådgiver, fagpersonell (brukere både fra Tromsø og Narvik), 
tillitsvalgte/hovedverneombud og primærhelsetjenesten i opptaksområdet til sykehuset. 
Innleide rådgivere møter i prosjektgruppa. I tillegg vil det bli engasjert et firma som skal 
kontrollere at alle elementer i konseptfasen blir gjennomført slik det skal. Denne kontrollen 
benevnes følgeevaluering. 
 
 
Økonomi 
 
Styret for Helse Nord RHF har i investeringsplanen forutsatt at UNN skal bruke 18,5 mill 
kroner til investeringer i Narvik i 2009. Det er lagt inn som forutsetning at UNN skal bruke 
inntil 10 mill kroner samlet for det arbeidet som skal gjennomføres med konseptfasen i 
Narvik. UNN styrer selv hvordan kostnadene til konseptfasen i Narvik skal fordeles på 2008 
og 2009. Det forutsettes at størsteparten av de eksterne kostnadene på 10 mill kroner påløper i 
2009, mens arbeidet i 2008 i hovedsak vil være intern innsats. Resten av investeringsplanens 
avsetning på 18,5 mill kroner i 2009 forutsettes benyttet til forprosjektfasen. 
 
 
Konklusjon 
 
Adm. direktør anbefaler at konseptfasen gjennomføres etter den fremlagte planen med 
tidsplan, økonomisk ramme og organisering. Det forutsettes at utredningen følger opp 
saksfremlegget og vedtakene i HN RHF styresak 25-2008. 
 
 
Tromsø, den 4. juni 2008 
 
 
 
Tor Ingebrigtsen 
Adm. direktør 
Vedlegg  
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1 Formålet med styringsdokumentet 
 
Styringsdokumentet skal gi oversikt over alle sentrale forhold i prosjektet på en måte som 
virker retningsgivende og avklarende for alle interne aktører, oppdragsgiver og relevante 
eksterne aktører. 
 
Styringsdokumentet skal revideres når ny relevant styringsinformasjon blir tilgjengelig, for 
eksempel etter styrevedtak, kontraktsinngåelser, revisjon av kostnadsestimat eller fremdrifts-
planer. Dette er med andre ord et levende dokument som er gjenstand for systematisk revi-
dering.  
 
Styret i UNN HF og HN RHF har i beslutningspunkt 2 (B2) godkjenner fremlagte idéskisse for 
nybygg som et godt grunnlag for å gå videre i arbeidet med fornying og modernisering av 
sykehustilbudet i opptaksområdet for Narvik sykehus. Fordi det nå dreier seg om konseptfa-
sen, vektlegges de overordnede forhold i dette styringsdokumentet konseptfasen.  
Detaljering av forprosjekt og gjennomføringsfaser samt strategier og styringsbasis til disse 
blir mer fremtredende i reviderte versjoner. 
 
 
2 Prosjektet, fase vi nå er inne i 
 
Prosjektet benevnes til daglig NYE NARVIK SYKEHUS.  
 
Prosjektet omfatter utredning av konseptfasen med videreføring fra Idéfaseutredningen. Det 
skal utarbeides en konseptfaseutredning som dekker kravene til konseptfase i nasjonal vei-
leder fra Sosial- og helsedirektoratet. 
 

 
 
Tidligfase for investeringsprosjekter 
 
fig. 1 
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3 Overordnede rammer for konseptfasen 
 

3.1 Rammebetingelser  
Rammebetingelsene for prosjektet er primært definert i styrevedtak i styret for UNN HF i 
mars 2008  
 
ST 17/2008 Nybygg eller ombygging ved UNN Narvik 
 
Vedtak: 
1. Styret i UNN HF godkjenner fremlagte idéskisse for nybygg som et godt grunnlag for å gå 
videre i arbeidet med fornying og modernisering av sykehustilbudet i opptaksområdet for 
Narvik sykehus. 
 
2. Styret anbefaler overfor styret i Helse Nord RHF å godkjenne videreføring av prosjekte-
ringen med nybyggalternativet som vurderes mest fordelaktig. Styret i UNN HF ber om at 
administrasjonen i samarbeid med Helse Nord RHF organiserer arbeidet med konseptfasen 
for nybygg i Narvik. 
 
3. Det skal utredes et sykehustilbud med full kirurgisk beredskap, men løsningen skal være 
fleksibel, slik at det på et senere tidspunkt vil være lett å omorganisere driften til en løsning 
med tilpasset kirurgisk beredskap. For øvrig legges til grunn forutsetninger og anbefalinger i 
utredningen. 
 
4. Forslag til plan for konseptfasen legges frem for styret til orientering før sommeren 2008. 
Konseptfasen skal inneholde en fremdriftsplan med sikte på ferdigstillelse av nytt bygg i 
2013. Administrerende direktør skal i fremdriftsplanen legge frem endelige forutsetninger for 
konseptfasen. Planene legges frem for styret i Helse Nord RHF til endelig godkjenning.  
 
5. Styret i UNN HF ber om at det legges fram egen sak for valg av tomt for nybygget i løpet 
av høsten 2008 og at denne saken legges frem for Helse Nord til endelig godkjenning. 
 
6. Under forutsetning av at nødvendige midler stilles til disposisjon, settes en økonomisk 
ramme til ferdigstillelse av plan for konseptfase og utreding av tomtevalg på 10 mill kr. Fi-
nansieringsplan for resten av konseptfasen planlegges i samråd med Helse Nord RHF. 
 
Vedtakets punkt 4 tolkes slik at UNN HF og Helse-Nord RHF sitt styre skal holdes grundig 
orientert om utviklingen i prosjektet gjennom konseptfasen i form av framleggelse av hoved-
punktene i hovedfunksjonsprogrammet og skisseprosjektet etter hvert som disse foreligger. 
Dette vektlegges spesielt pga. den umiddelbare starten av funksjonsprogram etter hoved-
funksjonsprogram og selve forprosjektarbeidet etter ferdigstilt skisseprosjekt, for å holde 
tidsplanen. Dvs. at forprosjektarbeidet er i gang når den samlede konseptrapporten kommer 
til behandling. 
 
Hovedarbeidet i prosjektet knyttes til det foretrukne alternativet fra Idéfaseutredningen, dvs. å 
samle virksomheten somatikk og psykiatri bygget i ett byggetrinn. Alternative løsninger er 
vurdert i idéfase. Konseptrapporten skal også inneholde en kortfattet vurdering av å fortsette 
driften på sykehushaugen som i dag (0-alternativ). Samlet konseptrapport klar til behandling i 
juni 2009. 
 
Videre inviteres styret for Helse Nord RHF til å godkjenne forslag til planen for konseptfasen 
som ledd i prosjekteringen og byggingen av et moderne sykehusanlegg ved Universitetssy-
kehuset Nord-Norge Narvik (UNN Narvik).  
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Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) skal behandle saken på styremøte, 
den12.juni 2008 (styresak xx/2008). Saksfremleggene både for UNN og Helse Nord RHF er 
utarbeidet i samarbeid. Endelig vedtak fra styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
legges frem på styremøtet i Helse Nord RHF. 
 
I styremøte, den12.mars 2008 behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 25-2008 Universi-
tetssykehuset Nord-Norge Narvik – beslutning om oppstart av konseptfase. I samsvar med 
vedtakets punkt 6 vil dette reviderte dokument utgjøre en plan for konseptfasen med frem-
driftsplan, prosjektorganisering og budsjett. 
 
I henhold til retningslinjer for styring av store investeringsprosjekter, skal slike prosjekter som 
et nytt anlegg i Narvik gjennomføres med en tidligfase, gjennomføringsfase og driftsfase. Tid-
ligfasen består av idéfase, konseptfase og forprosjektfase. 
 
Utredningen er nå i oppstarten av konseptfasen, I denne fasen skal det utarbeides skisse-
prosjekt. I tillegg skal det gjennomføres en revidering av hovedfunksjonsprogram (HFP), plan 
for gjennomføring av forprosjektfasen, avstemming mot overordnede mål og planer i 
HF/RHF, nasjonal helsepolitikk/retningslinjer (lokalsykehusenes rolle), RHF-/HF-finansiering 
og statlige lånerammer. Dette vil være sentralt for å danne et godt og riktig beslutningsgrunn-
lag for styret i forhold til endelig beslutning om godkjenning av konseptfase og gjennomføring 
av forprosjekt, samt å gi Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) en orientering om prosjek-
tet i henhold til plan- og meldingssystemet. 
 
Konseptfasen vil etter den planen som det redegjøres for i denne saken, være ferdig innen 
sommerferien 2009. Prosjektarbeidet vil ha en kostnadsramme på 10 mill kroner og arbeidet 
vil bli organisert gjennom styringsgruppe og prosjektgruppe samt gjennom innleide fagkonsu-
lenter. 
 
Forslag til vedtak i styret i styremøte 12. juni 2008: 
 
1. Styret for Helse UNN HF godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen for idèfasen 

(B2) for Nye Narvik sykehus. 
 
2. Styret for UNN HF ber HN RHF om at prosjektet følges opp i forhold til statlige helse-

myndigheter slik at prosjektet Nye Narvik sykehus kan gå over i neste fase i tråd med 
veilederen for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter (konseptfasen) og i henhold til 
beskrevet tidsplan. 

 
3. Styret for UNN HF ber HN RHF om tilgang til midler i 2008/2009 til videre planlegging 

av Nye Narvik sykehus slik som skissert i forslag til styringsdokument. 
 

3.2 Målformulering 

 
Gjeldende målformulering for prosjektet 
Målet for prosjektet er formulert i Hovedfunksjonsprogrammet/Konseptrapporten: 
 
”UNN HF Narvik skal sikre befolkningen i Hålogaland fullt ut dekkende 
spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering, i samarbeid med 
kommunehelsestjenesten og andre sykehus. 
 
Sykehuset skal være et trygt og godt alternativ for å dekke behovet for kvalitative og 
helhetlige spesialisthelsetjenester.” 
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3.3 Bakgrunn  
Alle utredninger som er gjort for Narvik sykehus, viser at det beste er å realisere nytt sykehus 
raskest mulig. Dette ut fra at: 
 
- Behovet for kortsiktige investeringer reduseres. Samlete investeringskostnader blir 

følgelig mindre. 
- Det er viktig å samle det somatiske og psykiatriske sykehustilbudet.  Utfordringene 

som vi står ovenfor for med hensyn til å tilpasse oss de nye rammevilkår innen psyki-
atri, forsterker dette. 

- Det er viktig å bedre forholdene for ansatte og pasienter. Ansatte gjør i dag en ut-
merket jobb under for enkelte svært vanskelige forhold. 

- Tilsynsmyndigheter har stilt krav om utbedringer. Mange av disse lar seg først gjen-
nomføre når vi bygger nytt sykehus. 

 
Bygging av et nytt sykehus er en lang prosess, der tiden fra nå og fram til byggestart er minst 
like lang som selve byggingen av sykehuset. Vi er avhengig av en god prosess for å bygge 
et nytt og framtidsrettet sykehus. 
 
Styret for UNN HF og Helse-Nord RHF har vedtatt at det skal bygges nytt sykehus i Narvik 
 
Styret har prioritert bygging av Nye Narvik sykehus blant de høyest prioriterte investeringer i 
Helse-Nord RHF. UNN HF bes styret HN RHF om bevilgning til 10 mill. kroner i 2009 til UNN 
HF til finansiering av planleggingsarbeidet for å realisere det nye sykehuset. 
 
Idéskissen legger til grunn et arealbehov på 18.300 m2 og et investeringsbehov på 710 mill. 
kroner (pris 2007) for Nye Narvik sykehus.  Det er en ambisjon i det videre planleggingsar-
beidet å effektivisere arealbruken og redusere investeringskostnader.  Dette vil styrke det 
økonomiske driftsgrunnlaget for det nye sykehuset. 
 
Regjeringen har vedtatt at lokalsykehusene skal bestå med de akuttilbud de har i dag. Styret 
for Helse Helse-Nord RHF har gjort vedtak som innebærer at Nye Narvik sykehus i hovedsak 
skal ha de behandlingstilbud lokalsykehusene har. Tjenestetilbudet i UNN HF utvikles i tråd 
med de regionale og statlige rammene som er lagt. 
 
Tjenestetilbudet innen somatikk og psykisk helsevern er i dag geografisk splittet. Bygnings-
massen er hovedsakelig ført opp i perioden 1950 - 1970, og er med sine mange mangler, 
ikke i samsvar med dagens krav til pasientbehandling og arbeidsforhold for de ansatte. Byg-
ningsmassen har, i tillegg til lav standard, en planløsning og bygningsmessig struktur som 
ikke tillater ombygging uten uforholdsmessige store kostnader. Arealbruken ved en ombyg-
ging vil være forholdsvis stor, og funksjonaliteten etter ombyggingen vil bli langt dårligere enn 
ved nybygg.   
 
Nye Narvik sykehus skal være et fleksibelt og effektivt lokalsykehus med god kvalitet. Ett nytt 
og samlet Narvik sykehus vil gi en unik mulighet til å utvikle sammenhengende behandlings-
kjeder for pasientene internt i sykehuset, men også i samarbeid med primærhelsetjenesten 
og andre sykehus. Nye Narvik sykehus planlegges med en utadrettet behandlingsfilosofi som 
vil bidra til å sikre pasientene et helhetlig behandlingstilbud. 
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3.4 Hensikt 
Hensikten med prosjektet i denne fasen er å få fram en ”konseptrapport”, dvs. et beslut-
ningsgrunnlag som gir UNN HF og Helse-Nord RHF grunnlag for å beslutte om man skal gå 
videre med forprosjektarbeidet. Konseptfasen omfatter alle aktiviteter som kreves for å velge 
det best egnede konseptet, og utvikle dette til et nivå hvor eieren med akseptabel sikkerhet 
kan treffe beslutninger om gjennomføring av forprosjektet (planfasen). 
 

3.5 Prosjektmål  
 
 

 

 

 

 

 

 
fig 2 
 
Samfunnsmålet er å sikre langsiktige løsninger for å oppnå et helsemessig godt og sam-
funnsøkonomisk effektivt sykehustilbud til befolkningen i opptaksområdet. Samfunnsmålet i 
denne fasen av prosjektet er å legge grunnlag for riktig veivalg for å oppnå den langsiktige 
samfunnsmessige målsettingen. 
 
Effektmålene er knyttet til at sykehuset i perspektivet mot 2025 skal kunne betjene befolk-
ningen med et tidsmessig spesialisthelsetjenestetilbud, og i tillegg hvilke gevinster i sam-
funnsøkonomisk perspektiv dette vil gi. Effektmålene realiseres først når prosjektet i sin hel-
het er realisert (jf. ”gevinstrealisering”). Konkret planperspektiv er 2025. 
 
Nye Narvik sykehus skal organiseres ut fra 6 hovedsøyler: 
 
• En utadrettet behandlingsfilosofi. 
• Respekt for pasienten og godt arbeidsmiljø for ansatte. 
• Kompetansebasert trygghetsbase.  
• Tett samarbeid mellom Narvik sykehus, primærhelsetjenesten, Høgskolen i Narvik, 
• Universitetet i Tromsø og andre relevante utdanninger for helsepersonell  
• Fleksibilitet og endringsvillighet. 
• Samhandling mellom psykisk helsevern, rus og somatikk.  
 
Prosjektets konkrete resultatmål i konseptfasen er at det framkommer en ”konseptrapport” 
som gir tilstrekkelig grunnlag for å beslutte om forprosjektfasen skal gjennomføres. Styrene 
for UNN HF og Helse-Nord RHF skal på grunnlag av konseptrapporten kunne ta stilling til 
gjennomføring av neste fase. 
 
Konseptrapporten skal være ferdig til samlet behandling i prosjektstyret i juni 2009. 

Pasienters- og  
ansattes perspektiv 

Prosjekt 
perspektiv 

Samfunnsmål
  (se hensikt)

Effektmål

Resultatmå Resultatmå Resultatmå

resurser

K
rit

is
ke

 s
uk

se
ss

fa
kt

or
er

 

Ressurser

Prosjekteiers  
perspektiv 

ressurser
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3.6 Økonomi 
 
Konseptfasen skal samlet sett gjennomføres innenfor den økonomiske rammen som vedtas 
knyttet til to budsjettår (2008 og 2009). For 2008/09 er denne rammen 10 mill. kr. Vi venter at 
vi vil bruke nær 1 mill. kroner i 2008. Samlede kostnader til ferdigstilt konseptrapport er 10 
mill. kroner. I denne rammen inngår ikke kostnader for de sykehusansattes bruk av tid til 
medvirkning. 
 
 
Forventet kostnad knyttet til ekstern bistand i konseptfasen. 

Hovedaktiviteter 

 

Kr 

Felleskostnader –  1 000 000
Hovedfunksjonsprogram - 1 200 000
Funksjonsprogram  1 300 000
Brutto utstyrsprogram 400.000
Annen rådgivning, juridisk mm 500.000
Reguleringsplan 600.000
Skisseprosjekt – arkitekter prosjektering 3 000 000
Skisseprosjekt – Rådgivende ingeniører 1 800 000
Reserve 200.000
 
Sum 10 000 000

tab 1 
 
Kostnadene inkluderer arbeidet med Nye Narvik sykehus fra 1. august 2008 til ferdigbehand-
let konseptrapport 1. juni 2009.   
 
Kostnadene inkluderer ikke forberedende arbeide med forprosjektfasen. I tillegg til planleg-
gingsmidler er det behov for midler til grunnerverving av areal fram til ferdigstillelsen av for-
prosjektet i 2010.  Behovet er her stipulert til 15 mill. kroner. 
 
Styret for UNN HF bes bevilget 10 mill. kroner i 2008/09 til planleggingsarbeidet for Nye Nar-
vik sykehus. 
 
 
Videre planlegging (konsept- og forprosjektfase) 
 
Som det går fram av figur 1 i saksutredningen, skal planleggingen av Nye Narvik sykehus 
fortsette i konseptfasen og forprosjektfasen før det fattes endelig vedtak om bygging av Nye 
Narvik sykehus. Vi har i framdriften for realisering av Nye Narvik sykehus forutsatt byggestart 
i 2010. I henhold til byggestartforutsetningen, er grovt kalkulert følgende for planleggingsmid-
ler til konsept og forprosjektfasene samlet: 
 
 
 

2008 2009 2010 Samlet 

Konseptfasen 1 000 000 9 000 000 10 000 000 
Forprosjekt-
fasen 

 8 500 000 6 500 000 15 000 000 

Sum 1 000 000 17 500 000 6 500 000 25 000 000 
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3.7 Fremdrift 
 
Det foreligger et foreløpig utkast til hovedtidsplan for konseptfasen med følgende hovedaktiviteter: 
 
Drift og eiendomssjefen i UNN har utarbeidet en framdriftsplan for arbeidet med Nye Narvik 
sykehus.  Framdriftsplanen er lagt ved.  Ferdigstillelsesdatoen for Nye Narvik sykehus er de-
sember 2013.  Planprosessen kan deles inn i følgende hovedområder: 
 
1. Tomtevalg 
2. Kommunedelplan 
2. Reguleringsplan for Nye Narvik sykehus 
3. Hovedfunksjonsprogram Nye Narvik sykehus 
4. Arkitektkonkurranse 
5. Grunnerverv 
6. Tidlig gjennomføringsfase – skisseprosjekt 
7. Hovedgjennomføringsfase – forprosjekt – stortingsbehandling – bygging 
 
 
Framdriftsplanen som er lagt fram bygger fortsatt på at en aktivitet ikke er behandlet ferdig 
før neste aktivitet starter.  Neste aktivitet starter imidlertid først når vi er rimelig sikker på at vi 
har konklusjonen fra foregående aktivitet.  Dersom vi skal vente på at alle avgjørelser er kla-
re før vi går videre med neste aktivitet, vil innflytningstiden bli forskjøvet med ytterligere 1 år. 
Framdriftsplanen som er utarbeidet er dermed ikke ideell, men den sikrer gode nok proses-
ser i den enkelte aktivitet til at vi får et godt grunnlag til å arbeide videre med.  Sluttdatoen er 
avhengig av oppstartsdatoen for arbeidet.  Realiseringen av Nye Narvik sykehus i desember 
2013, forutsetter etablering av en egen prosjektorganisasjon fra august 2008. 
 
Kort om de enkelte hovedområdene 
 
Kommunedelplan  
Kommunedelplanen er Narvik kommune sitt ansvar.  Vedtak i kommunestyret håper vi å få i 
løpet av august 2009.  Hele arbeidet med Nye Narvik sykehus forutsetter et godt samarbeid 
med Narvik kommune.  Det opprettes et faste samarbeidsfora slik at informasjonen og sam-
handlingen mellom kommunen og foretaket blir best mulig. 
 
Reguleringsplan Nye Narvik sykehus 
Det er i dag ikke bestemt hvor sykehuset blir liggende.  Dette vil gå fram av reguleringspla-
nen som baserer seg på kommunedelplanen. Reguleringsplanen er planlagt vedtatt januar 
2010. Vi vil nytte budsjetterte midler i 2008/09 til foreberedelse av reguleringsplanarbeidet. 
Selve planarbeidet vil starte i januar 2009.  Reguleringsplanen kan gi grunnlag for ekspropri-
asjon av eiendom for det nye sykehuset. 
 
Hovedfunksjonsprogram Nye Narvik sykehus 
Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) skal vise hvordan Nye Narvik sykehus bør se ut - hvilke 
funksjoner skal sykehuset ha, hvordan er disse dimensjonerte og plassert i forhold til hver-
andre.  Forslaget til hovedfunksjonsprogrammet skal være klart november 2009.  Forslaget 
skal deretter behandles i styrene for UNN HF og Helse-Nord RHF før vi får en foreløpig myn-
dighetsgodkjennelse i Helse- og omsorgsdepartementet i januar/februar 2010.  
 

Milepæl Tidspunkt 

Hovedprogram utstyr 12.12.09

Overordnet teknisk program 12.12.09

Hovedfunksjonsprogram 12.12.09
 
Arkitektkonkurranse 
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Arkitektkonkurransen er planlagt gjennomført i tidsrommet januar til april 2009.  Vi må legge 
forutsetninger som romprogram, tomtevalg etc. for konkurransen.  Arbeidet er lagt opp slik at 
ideene fra arkitektkonkurransen kan innarbeides i arbeidet med hovedfunksjonsprogram for 
sykehuset. 
 
Grunnerverv 
I og med at vi ikke eier noen av de foreslåtte tomtene må vi kjøpe areal.  Reguleringsplanen 
gir oss rett til erverv av eiendommen.  Ervervet av eiendommen bør være avklart senest i ja-
nuar 2010. 
 
Skisseprosjekt 
På bakgrunn av vinnerbesvarelsen i arkitektkonkurransen og hovedfunksjonsprogrammet ut-
arbeides det et skisseprosjekt.  Det forutsettes her at skisseprosjektet skal godkjennes i sty-
rene i UNN HF og Helse-Nord RHF, selv om det ikke er noen formelle krav om slik godkjen-
ning.  Skisseprosjektet skal være ferdig november 2009. 
 

Milepæl Tidspunkt 

Skisseprosjekt 20.11.09

Økonomiske analyser 20.12.09

Konseptrapport 20.12.09

Prosjektstyret 20.12.09

Styret UNN HF og HN RHF Jan/febr. 2010
 
 
 
Hovedgjennomføringsfase – forprosjekt – stortingsbehandling – bygging 
Framdriftsplanen har ikke tatt inn aktiviteter for kontrahering av entreprenør.  Det er likevel 
foreløpig forutsatt at prosjektet gjennomføres som totalentreprise – sannsynligvis etter en 
samspills modell. For å ha entreprenøren kontrahert til forprosjektfasen må tilbudskonkurran-
sen sannsynligvis gå parallelt med skisseprosjekteringen.  Konkurransen må i så fall skje 
med arkitektkonkurransen, reguleringsplanen, og HFP som grunnlag. Arkitekt kontraheres 
som følge av arkitektkonkurransen og tiltransporteres totalentreprenøren i ettertid. Kontrak-
ten blir utformet slik at samarbeidet kan heves etter forprosjektet. 
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Hovedtidsplanen viser avsluttende behandling av konseptfasen i årsskiftet 2009/2010.  
 
I prosjektets samlede hovedtidsplan er det lagt opp til at arbeidet med forprosjektet viderefø-
res umiddelbart etter skisseprosjektet, dvs. fra årsskiftet 2009/2010. Dette innebærer at man 
innen den tid må ha en klarering for å videreføre arbeidet til forprosjektfasen, selv om den 
samlede behandlingen av konseptrapporten kan komme i januar/februar 2010.  
 
Delfunksjonsprogrammet er illustrert som en del av konseptfasen, da det i hovedtidsplanen 
for det samlede prosjektet er lagt inn umiddelbart etter ferdigstilling av HFP. 
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3.8 Organisering 
 
Eksempel på organisasjonskart nedenfor beskriver hovedtrekkene i organiseringen i gjennomføring av 
konseptfasen. 
 
 

 
Kommentarer til organisasjonskartet 
Arbeidsgruppene er illustrert uten at den konkrete gruppeinndelingen for arbeidet med del-
funksjonsprogram og skisseprosjekt er fastlagt. Kartet oppdateres når dette er på plass, primært innen 
utgangen av oktober 2008. 
 
Strategi for styring av usikkerhet 
Som en del av konseptfasen skal det gjennomføres en usikkerhetsanalyse. 

HMS  
Beskrives i senere fase (forprosjektfasen). 
 
Forslag til sammensetning og mandat for prosjektstyret, referansegruppe etc er vedlagt dette 
dokument.  
 

3.9 Kritiske suksessfaktorer 
Følgende forhold anses som de mest kritiske suksessfaktorer: 
• Organisering, ledelse og styring av prosjektet, herunder effektiv planprosess og kvalitet i 

planleggingen. Effektiv brukermedvirkning gjennom involvering av og avklaring med sy-
kehusets personell i klinikk og driftsteknikk, primærhelsetjenesten, samt representanter 
for sluttbrukerne (pasientene). 

• Prosjektdeltagerne har felles målforståelse. 
• Klare og rettidige beslutninger samt tydelig rollefordeling (mellom eier, prosjektet, kom-

munen og brukerne dvs. pasienter og ansatte). 
• Lojalitet til de styrende dokumentene.  
• God fremdriftsstyring. 
• God kommunikasjon; internt i prosjektorganisasjonen og eksternt mot interessenter. 
• Sjekke ut at tilstrekkelig/riktig kompetanse og kapasitet finnes i prosjektorganisasjonen 

og hos samarbeidspartnere. 
• Stabilitet og forutsigbarhet mht. krav/rammebetingelser i forhold til offentlige myndigheter 

Organisasjonskart Nye Narvik sykehus (opp til RHF/ UNN HF -styret) 

Rådgivere
XX as 
XX as 

Brukergruppe1 Brukergruppe 2 Brukergruppe 3 Brukergruppe 4 Brukergruppe 5 Brukergruppe n

Prosjektorganisasjon
XX: HPU, OTP, skisseprosjekt:

XX   HFP
XX: Økonomi/drift, XX: Info

Referansegrupper ...
Samarbeidspartnere 

PL, Prosjektleder

              Prosjektstyre 

Adm dir UNN

Styret UNN HF
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• Fokus på kritiske områder; tilstrebe proaktivitet. 
• Gå rett på mål; unngå unødvendig byråkrati. 
• Plan for systematisk dokumentkontroll. 
• Prosjektet skal av alle relevante interessenter oppfattes som et godt prosjekt både mht. 

prosessene under veis og mht. sluttproduktet. 
 

3.10 Suksesskriterier - Grensesnitt  

• Vedtak fra styre i HN RHF 12. mars 2008 om oppstart av konseptfasen 
• Eierstrategi for RHF (funksjonsfordeling) 
• Oppgavefordeling i UNN HF 
 
Prosjektinterne grensesnitt - suksessfaktorer: 
 
• Fordeling av ansvar og oppgaver mellom de ulike deltakerne i prosjektet, herunder 

mellom programmering og prosjektering og mellom byggutstyr og brukerutstyr. 
• Forholdet mellom prosjektering og kalkylearbeid 
• Ansvar og oppgaver mellom driftsorganisasjon og prosjektorganisasjonen knyttet til 

organisasjonsmessig forberedelse til nytt sykehus inklusiv gevinstrealisering.  
• Brukermedvirkning fra ansatte i sykehuset, brukermedvirkning fra pasientrepresentan-

ter og primærhelsetjenesten 
 

3.11 Suksesskriterier – konseptrapport og videre 
Når konseptrapporten er ferdig skal situasjonen være som følger: 
 
• Konseptrapporten oppfyller hensikten beskrevet i Veileder for tidligfase sykehusprosjek-

ter fra Kompetansenettverket for sykehusplanlegging 
• Kostnadsrammen for konseptfasen er holdt; budsjettet er ikke overskredet. 
• Tidsplanen holdt; konseptrapporten er levert i henhold til avtalt plan. 
• Konseptrapporten har innen rimelig tid etter at den er ferdig dannet grunnlag for styrebe-

handling og beslutning i Helse-Nord RHF. 
• At forprosjektarbeidet kan påbegynnes umiddelbart etter at skisseprosjektet er ferdig, og 

dermed at arbeidet med delfunksjonsprogram følger umiddelbart etter ferdig hovedfunk-
sjonsprogram. 

 

3.12 Konseptrapportens innhold 
 
Konseptfasen skal resultere i en konseptrapport med følgende: 

 
HFP, HPU og overordnet teknisk program 

Konseptrapporten skal inneholde hovedfunksjonsprogram forkortet HFP, hovedprogram ut-
styr forkortet HPU og overordnet teknisk program for den anbefalte løsningen. 
 
Driftskonseptet 

Driftskonseptet beskrives i HFP så langt dette er avklaret i 2009. 
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Finansieringsplan som viser: 

• Investeringsbehov, inkludert kalkyle og usikkerhetsanalyse for bygg og anlegg, fast ut-
styr, løst utstyr og inventar, tomt og prosjekterings- og administrasjonskostnader. 

• Driftsøkonomiske konsekvenser (endret pasientbehandling, organisasjonsendringer, end-
ret personellbehov, logistikk/transport, nye IKT-systemer, FDVU-kostnader mv) og sam-
funnsøkonomiske gevinster.  

• Driftsøkonomiske gevinster og bedriftsøkonomiske konsekvenser (resultat- og balanse-
regnskap). 

• Hvordan konseptet er tenkt finansiert (egenfinansiering, lånefinansiering, avskrivningstil-
skudd, annen finansiering). 

 
Skisseprosjektet utarbeides av arkitekt med støtte av rådgivende ingeniører. Ved en enklere 
utbygging kan illustrert utbyggingsløsning gjennomført av arkitekt være tilstrekkelig: 

• Utbyggings- og planprinsipper  
• Hovedtrafikkårer og viktigste utviklingsretninger  
• Antatt utvikling av arealbruk over tid  
• Fleksibilitet (generalitet, fleksibilitet og elastisitet) 
• Gevinster som oppnås ved det valgte alternativet  
 
I prosjektperioden vil det bli gjennomført regulering av tomten i samråd med kommunale re-
guleringsmyndigheter. 

  

Plan for forprosjekt- og byggefase  

• Følgende forhold knyttet til gjennomføringen av prosjektet skal inngå: 
• Suksessfaktorer 
• Særskilte utfordringer knyttet til gjennomføringen 
• Organisering og ansvarsdeling (bl.a. relasjonen mellom prosjekt- og driftsorganisasjon) 
• Fremdriftsplan 
• Kontraktsstrategi for kontrahering av tjenester, programmering, prosjektering, prosjektle-

delse mv. Dersom OPS er en aktuell tilnærming, må dette vurderes før forprosjekt igang-
settes. 

• Entreprisestrategi for gjennomføringsfasen 
• Prinsipper for prosjekt- og risikostyring 
• Opplegg for kvalitetssikring 
• Mandat (rammer) for gjennomføring av forprosjekt 
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4 Prosjektstrategi 
 
4.1 Gjennomføringsstrategi 
 
Prosjektet utarbeides etter ”Veilederen for Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter” som er 
utgitt av Sosial- og helsedirektoratet.  Veilederen deler arbeidet med å realisere nye syke-
husprosjekter i faser, slik det går fram av figuren øverst på neste side.  Planleggingen av nye 
sykehusprosjekter må gjennom tre faser før det eventuelt blir fattet positivt vedtak om byg-
ging: 
 

• Idéfase Resulterer i rapporten Prosjektbeskrivelse (B2) 
• Konseptfase Resulterer i rapporten Konseptrapport (B3) 
• Forprosjekt Resulterer i rapporten Forprosjektrapport (B4) 
 

Planleggingen er lagt opp slik at fasene øker i ressursbehov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Forkortelse 
 

Betydning Forkortelse Betydning 

HFP Hovedfunksjonsprogram SPR Skisseprosjekt 
FP Funksjonsprogram FPR Forprosjekt 
RFP Romfunksjonsprogram DPR Detaljprosjekt 
HPU Hovedprogram utstyr B1-B6 Beslutningspunkt 1-6 
BUP Brutto utstyrsprogram   
NUP Netto utstyrsprogram   

 
 

Hovedfaser:
Gjennomføringsfasen 

 
Idéfase 

 
Konsept-
fase 

 
For- 
prosjekt 

 
Detalj- 

prosjekt 

 
Bygging 

Testing,  
idrift- 
setting 

SPR 

HPU 

HFP FP RFP 

FPR 

BUP

DPR 

NUP Spesifisering 

Delfaser: 

B2 B4 B5 B6 B3 B1 

Tidligfasen 

Prosjektering 
Programmering 
(areal, utstyr og 
teknikk) 
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Overordnet plan for gjennomføring av konseptfasen 
Hovedelementene i konseptfasen 

Konseptfasen omfatter alle aktiviteter som kreves for å velge det mest hensiktsmessige kon-
septet, og utvikle dette til et nivå hvor eieren med en akseptabel sikkerhet, kan treffe be-
slutninger om gjennomføringen.   

 

4.2 Konseptfasen skal i følge veilederen, lede fram til en ”konseptrapport”.  
Denne rapporten skal danne grunnlag for: 
 
• Styrevedtak i HF og RHF om å føre prosjektet inn i forprosjektfasen, eller eventuelt at 

prosjektet ikke skal videreføres. Det er viktig at denne beslutningen er en realitets-
vurdering av mulighetene for gjennomføring av prosjektet. 

• Beslutning om hvilket alternativ som kan videreutvikles i forprosjektfasen 

• Innhenting av anbud/tilbud på videre programmering1 og forprosjektering2 

• RHF melder prosjektet til HOD gjennom ordinært meldingssystem der størrelsen tilsier 
at dette skal gjøres.  

50                                                 
1 Funksjonsprogram kan også gjøres parallelt med skisseprosjekt dersom det gjøres tilstrekkelig avklaring mellom HF og RHF 
for å gjøre dette parallelt. Dette sparer tid, men innebærer en viss risiko. 
2 Prosjektledelse, utredningsstøtte og prosjekteringsgruppe for skisseprosjekt kan være kontrahert for konseptfasen med opsjon 
på å føre arbeidet videre. 
 

 

- Aktiviteter
  
K it t

 

Programmering 
(areal og utstyr)  

 

Evaluering 
og rangering 

 

Utarbeidelse av 

 

Faktorer: 
- Behandlingstilbud inkl. gevinster 
- Totaløkonomi 
- Fleksibilitet 
- Fag- og kompetanseutvikling  
- Lokalisering 

 

 

Rapportinnhold: 
- HFP og HPU og OTP 
- Finansieringspl. og øk. analyser 
- Skisseprosjekt 
- Vurderte alternativer 
- Gjennomføringsmodell 

Valg av alternativ 

Behovs-
verifisering og 
-detaljering 

Beslutning  
om viderefø-
i

Utredning av 
alternativer 

Økonomiske 
analyser  

 

Utvikling av 
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4.3 Oppgaver 
Delutredninger i konseptfasen 
Det utarbeides egne delutredninger innenfor følgende områder: 
 
Programmering: 
• HFP, herunder også utredninger knyttet til prinsipper for organisering av sengeposter, tettere inte-

grering av psykiatri og rus, i det sykehuset enn det er i dag, organisering av poliklinikkene (samlet 
vs. desentralisert), pasienthotellfunksjon. 

• Det må gås opp grenser mellom spesialisthelsetilbudet som skal være i nedslagsfeltet for det nye 
sykehuset i Narvik og helsetilbudet for øvrig, og herunder vurderes om deler av bygget skal plan-
legges for samdrift med Narvik kommune, for eksempel i form av en intermediæravdeling for re-
habilitering og/eller et legesenter integrert i sykehusbygget. 

• HPU 
• Teknisk program, overordnet 
 
Prosjektering (herunder adkomst og veier): 
 
Skisseprosjektet har som hovedformål: 
• Tilpasse prosjektet til hovedfunksjonsprogrammet 
• Utvikle det arkitektoniske konseptet 
• Beregne areal 
• Beregne kostnader 
 
Skisseprosjekt tegninger 
• Situasjonsplan med adkomst, parkering med mer 
• Teknisk situasjonsplan med kommunaltekniske anlegg 
• Utomhusplan 
• Planer 1:500. avdelingenes hovedstruktur 
• Snitt og fasader 1:500 
• Prinsippløsninger for teknisk hovedstruktur med vekt på VVS-fagene 
• Modeller og perspektiver, film 

 
I tillegg til de overordnede planene som viser sykehusets disposisjon og struktur vil det være hen-
siktsmessig å gjøre delstudier i målestokk 1:200 eller større, av spesielle avdelinger for å verifisere 
løsningsprinsipper og areal. Dette kan være hensiktsmessig for: 
• Sengeposter (somatikk) 
• Operasjon og intensivenheten (intensiv, postoperativ og medisinsk overvåkning) 
• Akuttmottak og korttidsposter 
• Poliklinikk- og dagbehandlingsområder 
• Typisk psykiatrisk døgnenhet 
 
Skisseprosjekt beskrivelse og kalkyle 
• Funksjonsbeskrivelse, beskrivelse av de funksjonsvalg som er foretatt. 
• Bygningsmessig beskrivelse 
• Beskrivelse av de tekniske anleggene på overordnet nivå 
• Arealoversikt 
• Kostnadskalkyle (inkl. modell for kostnadsstyrt prosjektering) 
• Forslag til gjennomføringsmodell 
• Foreløpig fremdriftsplan 
 
Kostnadsstyrt prosjektering danner en premiss for arbeidet med skisseprosjektet. 
 
Øvrige utredninger: 
• Organisatorisk tilpasning og driftsøkonomisk gevinstrealisering (videreføring av dette arbeidet 

etter HFP til ferdig skisseprosjekt). 
• Nytte-kostnadsanalyse inkl. usikkerhetsanalyse 
• Sette sammen materialet til en konseptrapport 
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Planfase (forprosjektfase) 
Beskrives senere 

4.4 Kontraktsstrategi 
Kontrahering av bistand videre i planfasen 
• Har rammeavtale for sykehusplanlegging (programmering m.v.). 
• Avtale med arkitekt vil ha opsjon for videre bruk. 
• Avtale med rådgivende ingeniører vil ha opsjon for videre bruk. 
 

4.5 Informasjon og kommunikasjon 
Informasjon og kommunikasjon er sentrale virkemidler i vellykkede prosjekter. For tidligfasen (til og 
med forprosjekt) er det utarbeidet en egen kommunikasjonsplan. 
 
Det utarbeides et eget materiale som er egnet for presentasjon og formidling av prosjektet. Dette iva-
retas av ansvarlig for informasjon og samfunnskontakt. 
 
5 Prosjektstyringsbasis 
5.1 Styrende dokumenter 
Følgende dokumenter skal være direkte styrende for prosjektet: 
• Dette styringsdokumentet 
• Idéfasedokumentet med påfølgende vedtak 
• Budsjett 2008/09 
• Styringsverktøy 
• Framdrift: MS Project 
• Økonomi: HN RHF sitt regnskapssystem 
• Samlet rapportering, se punkt 6.8: rapporteringsmal i Word. 
 

5.2 Endringsstyring 
Endringsstyring skal gjennomføres under hele prosjektet. Mulighetene for endringer som ikke 
fremmer prosjektets mål og hensikt skal minimeres. Samtidig skal faktiske endringsbehov 
avdekkes på et tilstrekkelig tidlig tidspunkt.  
 

5.3 Prosjektnedbrytingsstruktur (PNS) 
Oppgave 
 

Hvem utreder Prosjektstyre 
(prosjektdir 

fremmer sak) 

Styret UNN HF 
 (Adm dir UNN 
fremmer saker) 

Styret HN RHF 
(Adm dir RHF 

fremmer saker) 
HFP 
 

Prosjektorg./Hospitalitet X X  

HPU 
 

HBMN  og prosjektorg. X   

Teknisk program OO 
 

Hosp/HBMN og prosjektorg X   

Skisseprosjekt – 
arkitekt 

Ark og prosjektorg X   

Skisseprosjekt - tek-
nisk rådgivning 

RI og prosjektorg X   

Skisseprosjekt – sam-
let inkl. kalkyle og plan 
for videre arbeid 

Ark/RI/kalkylerådg og prosjek-
torg 

X   

Organisatorisk tilpas-
ning og driftsøkono-
miske gevinster 

Prosjektorg X   

Samlede økonomiske 
analyser 
(kost-nytteanalyse) 

Prosjektorg X   

Konseptrapport 
 

Prosjektorg X X X 

Løpende rapportering 
 

Prosjektdirektør X X X 
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I tillegg til disse aktivitetene vil arbeidet med delfunksjonsprogram gå i perioden januar-august 2008 
 
 

5.4 Fremdrift 

Tidligfasen 
Hovedtidsplanen viser avsluttende behandling av konseptfasen i årsskiftet 2009/2010. I pro-
sjektets samlede hovedtidsplan er det lagt opp til at arbeidet med forprosjektet videreføres 
umiddelbart etter skisseprosjektet, dvs. fra januar 2010. Dette innebærer at man innen den 
tid må ha en klarering for å videreføre arbeidet til forprosjektfasen. 
 
Gjennomføringsfase 
Framdriftsplanen har ikke tatt inn aktiviteter for kontrahering av entreprenør.  Det er likevel 
foreløpig forutsatt at prosjektet gjennomføres som totalentreprise – sannsynligvis etter en 
samspillsmodell. For å ha entreprenøren kontrahert til forprosjektfasen må tilbudskonkurran-
sen sannsynligvis gå parallelt med skisseprosjekteringen.  Konkurransen må i så fall skje 
med arkitektkonkurransen, reguleringsplanen, og HFP som grunnlag. Arkitekt kontraheres 
som følge av arkitektkonkurransen og tiltransporteres totalentreprenøren i ettertid. Kontrak-
ten blir utformet slik at samarbeidet kan heves etter forprosjektet. 
 

5.5 Kvalitetssikring 
Kvalitetsstyring består av de prosedyrene som framgår av dette dokumentet med henvis-
ninger, samt en egen usikkerhetsanalyse i slutten av konseptfasen. 
 

5.6 Dokumenthåndtering/arkiv 
De utarbeides arkivnøkkel for konseptfasen 
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5.7 Rapportering 
Månedsrapport 
Prosjektet vil utarbeide en kortfattet månedrapport med følgende hovedpunkter. Månedrap-
porten skal ferdigstilles senest 5 arbeidsdager ut i påfølgende måned (med unntak av juli 
som rapporteres sammen med august), og vil bli forelagt prosjekteier v/oppdragsgivers re-
presentant. 
 
• Sammendrag 
• Mål og planlagte oppgaver hittil i konseptfasen 
• Status framdrift og kvalitet i forhold til plan 
• Status budsjett, regnskap, ressursbruk 
• Avvik og korrigerende tiltak inkl. læring 
• Samlet vurdering 
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6 Idèfasen        Vedlegg 1 
 
 
Arbeidsprosess: 
Idéfase som i dette prosjekt er gjennomført er knyttet til alle aktiviteter som utføres for å gjøre 
en best mulig objektiv og faglig vurdering av det initiativ som ble lagt frem for B1. Arbeids-
messig omfatter dette alle aktiviteter som er knyttet til å kartlegge, analysere, intervjue og 
gjennomføre gruppesamlinger med sikte på utarbeide et prosjektforslag som gir grunnlag for 
å avgrense behov, kapasitet og kostnader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutningsprosess: 
Beslutningsprosessen knyttet til B2 har som hensikt å sammenligne og prioritere prosjektfor-
slag.  
 
Arbeidet med prosjektforslaget, forelagte rapport - Idéskissen for Nye Narvik sykehus 
 
Deler av innholdet i prosjektbeskrivelsen er utarbeidet som grunnlag for tidligere vedtak om 
sykehusstruktur i UNN HF og lokalisering av Nye Narvik sykehus.  De nye elementene er 
først og fremst knyttet til virksomhetsideen for Nye Narvik sykehus og økonomiske vurde-
ringer som følge av investeringene.  De økonomiske vurderingene som ble utarbeidet i rap-
port idéskisse for planlegging av nytt sykehus i Narvik av 20. februar 2008 og i prosjekt 
sykehushaugen, hovedfunksjonsprogram, rapport av 19. oktober 2006 (0-alternativ inkl 
sykehjem 15 000 + 5000 m2), omfatter økonomiske forskjeller mellom alternativene som ble 
vurdert.  Rapporten fra idéskisse omhandler en vurdering av de samlede økonomiske kon-
sekvensene som følger av investeringene i Nye Narvik sykehus. 
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Kort fra prosjektbeskrivelsen 
 
NB må sjekkes bedre opp mot rapporten 
Vi viser til informasjonen i nevnte rapporter.  Vi vil her kort kommentere tre punkter: 

• Virksomhetsidé 
• Økonomiske konsekvenser 
• Videre planlegging (konsept- og forprosjektfase) 

 
Virksomhetsidé 
Nye Narvik sykehus planlegges ut fra de spesialistfunksjoner og den faglige kompetansen 
sykehuset har i dag.  Nye Narvik sykehus skal som det går fram av kapittel 3 i prosjekt-
beskrivelsen, organiseres ut fra 6 hovedsøyler: 

• En utadrettet behandlingsfilosofi. 
• Respekt for pasienten og godt arbeidsmiljø for ansatte. 
• God kompetanse gir trygghet til pasientene.  
• Tett samarbeid mellom Nye Narvik sykehus og Høgskolen i Narvik.  
• Fleksibilitet og endringsvillighet. 
• Samling av psykisk helsevern og somatikk. 
 

Virksomhetsideen vil i konseptfasen bli utarbeidet med utgangspunkt i disse hovedsøylene.  
Et forslag til tittel for virksomhetside kan være: 
 
”Nye Narvik sykehus –  
Fra gamle bygninger til funksjonelle lokaler med utadrettede tjenester." 
 
Et viktig aspekt i en fremtidsrettet behandlingsfilosofi er et tett og nært samarbeid mellom 
pasient, pårørende, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Målet er at pasienten 
opplever en sammenhengende behandlingskjede, der de ulike nivåene samarbeider godt 
gjennom hele forløpet. Spesialisthelsetjenesten må ut med sine tjenester for å møte både 
pasient og primærhelsetjeneste. Sammen må vi finne gode løsninger på problemstillinger 
som i dag ofte ender opp med innleggelse som den tradisjonelle løsning. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Vi har så langt forutsatt en samlet prosjektkostnad for Nye Narvik sykehus på 710 MNOK. 
kroner (2007-prisnivå, 18 300 m2 brutto).  0-alternativet HFP 2006 er beregnet til 794 MNOK. 
De driftsøkonomiske konsekvensene, er gjengitt i kap. 5 i prosjektbeskrivelsen,  
 
 
Prosjektbeskrivelsen i forhold til videre planleggingsarbeide 
 
Prosjektbeskrivelsen gir grove estimat for faktorene som vil påvirke utformingen av Nye Nar-
vik sykehus. I konseptfasen vil vi oppdatere relevant informasjon i forhold til grunnlaget for 
det nye sykehuset (Befolkningsprognoser, prognoser for bruk av spesialisthelsetjenester 
m.m.). 
 
Arealbehovet i prosjektbeskrivelsen baserer seg på tidligere vurderinger og vil bli justert i 
henhold til nye vurderinger. 
 
Hovedelementet i konseptfasen vil være arbeidet med hovedfunksjonsprogrammet (HFP) 
som vil dimensjonere og foreslå organisering av de enkelte tjenestetilbudene.  Fokus vil 
være å lage helhetlige behandlingstilbud for pasientene.  Samarbeidet med primærhelsetje-
nesten vil være spesielt viktig. Det forberedende arbeidet med hovedfunksjonsprogrammet 
er kommet godt i gang. 
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Skisseprosjektet, som er en del av konseptfasen, vil kvalitetssikre arealbehovet i det nye sy-
kehuset og skissere løsninger for hvordan arealet kan bygges og dimensjoneres til de ulike 
funksjoner, jfr. arbeidet med hovedfunksjonsprogrammet. 
 
Konseptfasen inneholder en hel rekke nye utredninger i forhold til idèfasen (behovet for me-
disinsk teknisk utstyr, tekniske styringssystem m.m.).   
 
Det vil bli lagt vekt på å utvikle effektive driftsøkonomiske modeller som fører til at vi bygger 
et arealeffektivt sykehus som legger til rette for kvalitative og effektive behandlingskjeder.  Vi 
har så langt skissert effektiviseringspotensialet etter overordnede vurderinger. Vi vil i kon-
septfasen arbeide for å konkretisere effektiviseringstiltakene og tilhørende detaljerte økono-
miske beregninger.  Dette kan gi endringer i forhold til de overordnede vurderingene.  Konk-
retisering av tiltakene gjør at vi får kvalitetssikret de samlede økonomiske konsekvensene av 
Nye Narvik sykehus.  
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7 Mandat       Vedlegg 3 
 

7.1 Forslag til mandat styringsgruppe UNN HF 
 
Referansedokument: 
Framlegg m/vedlegg og protokoll i sak xx-2008 for styret RHF; møtedato xx. juni 2008.  
 
Eierforhold og tiltakshaver. 
Helse Nord RHF har overdratt eierskap av realkapitalen i foretaket til UNN HF (styret UNN 
HF) som således er byggeier.  UNN HF er derav tiltakshaver/byggherre (jfr. plan og byg-
ningslov m/forskrifter).  . 
 
Prosjekteier. 
Styret UNN HF er prosjekteier for bygging av UNN HF Narvik 
Ledervervet i styringsgruppen ivaretas av Helse Nord RHF.  Rollene som prosjekteier og 
UNN HF som tiltakshaver samordnes i styringsgruppen. 
 
Utbygger og bruker 
UNN HF har ansvaret som utbygger og bruker i prosjektorganiseringen 
 
Mandat Styringsgruppen 
Styringsgruppen er opprettet for å sikre at styrets vedtak i sak xx-2008 gjennomføres innen-
for fastsatte retningslinjer og rammer, tilgjengelige ressurser og midler samt etter vedtatt tids-
plan.   
Styringsgruppen skal utrede/avklare totaløkonomi, driftskonsept, driftskostnader og dimen-
sjonering av støttefunksjoner. 
 
Styringsgruppen har ansvar for prosjektets faglige, økonomiske og administrative framdrift og 
rapporterer til Administrerende Direktør i Helse Nord RHF om gjennomføring og resultat.  
Styringsgruppen skal se til at beslutninger i prosjektet er forankret i sykehuset og er formåls-
tjenlig for HHF/Helse Nord. 
 
Styringsgruppen fungerer også som idéutvikler/nytenker, veileder/iverksetter og formid-
ler/kvalitetssikrer i prosjektet. 
 
Følgende ansvarsområder og oppgaver ivaretas og besluttes av styringsgruppen: 

• Forutsetninger, rammer og mål for prosjektet (strategi) 
• Planlegging (utarbeide prosjektplan ) 
• Ressurser og kostnader (fastsette budsjett) 
• Prosjekteringen (få på plass prosjekteringsteam/kompetanse) 
• Ansvarsforhold (prosjektdeltakernes ansvar/myndighet/fullmakter) 
• Organisering (etablere prosjektorganisasjon) 
• Framdrift (vedta framdriftsplan) 
• Kommunikasjon (få på plass rapporteringsrutiner) 
• Sørge for tilfredsstillende drifts- og økonomiske analyser. 

 
Dette mandat er godkjent av XX og kan endres av samme. 
 
Tromsø 0. juni 2008. 
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7.2 Forslag til sammensetning av styringsgruppe UNN HF 
 
 
Det er opprettet styringsgruppe for byggesaker ved UNN HF som består av: 

o adm. dir. UNN HF 
o klinikksjef UNN HF 
o klinikksjef UNN HF 
o drift og eiendomssjef UNN HF 
o økonomisjef UNN HF 
o foretaksverneombud UNN HF 
o fagdirektør Helse Nord RHF 
o direktør foretningsutvikling, Helse Nord RHF 
o konserntillitsvalgt, Helse Nord RHF 

 
Prosjektets størrelse gjør at vi i slike saker også har med representasjon fra Helse Nord og 
konserntillitsvalgte. 
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7.3 Forslag til mandat prosjektgruppe 
 
Referansedokument: 
Framlegg m/vedlegg og protokoll i sak xx-2008 for styret RHF;  møtedato xx. Juni 2008.  
 
Organisering og formål 
Prosjektgruppen er opprettet og etablert av styringsgruppen/RHF.  Ledervervet i prosjekt-
gruppen ivaretas av UNN HF.  Prosjektgruppen skal sammen med prosjektleder være an-
svarlig for gjennomføring av prosjektet.   
 
Mandat Prosjektgruppen 
Prosjektgruppen er opprettet for å sikre at styrets vedtak i sak xx-2008 gjennomføres med 
nødvendig kompetanse - ledelse, medisinsk faglig, teknisk og administrativt. 
 
Prosjektgruppen skal utrede/avklare totaløkonomi, driftskonsept, driftskostnader og dimen-
sjonering av støttefunksjoner. 
 
Prosjektgruppen har ansvar for prosjektets faglige, økonomiske og administrative framdrift og 
rapporterer til Styringsgruppen om gjennomføring og resultat.   
 
Prosjektgruppen fungerer også som  

• koordinator mellom prosjekt og drift,  
• iverksetter av utredninger, analyser og delprosjekter samt  
• kommunikator internt i prosjektet.   

Prosjektleder knyttes til prosjektgruppens arbeid. 
 
Følgende ansvarsområder og oppgaver ivaretas og gjennomføres av prosjektgruppen: 

• Utforme prosjektorganisasjon 
• Vedta mål og detaljert framdrift 
• Klarlegge myndighet og fullmakter i organisasjonen 
• Vedta detaljert prosjektplan  
• Utarbeide detaljert plan for ressursbruk og kostnader  
• Utforme kommunikasjonssystem 
• Forberede kontraktsunderlag 
• Gi ekstern informasjon 
• Beslutte styringssystem og rapportering for gjennomføring 
• Utføre nødvendig kontroll 
• Se til og utføre nødvendig rammeplanlegging, programmering, utstyrsplan o.a. 
• Iverksette prosjektering av konsept-/skisseprosjekt 
• Iverksette arbeidet i prosjekteringsteam og andre del utredninger 
• Sørge for tilfredsstillende drifts- og økonomiske analyser. 

 
Dette mandat er godkjent av styringsgruppens leder og kan endres av samme. 
 
Tromsø 0. juni 2008. 
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7.4 Forslag til mandat referansegruppe 
 
Referansedokument: 
Framlegg m/vedlegg og protokoll i sak xx-2008 for styret RHF;  møtedato xx. juni 2008.  
Mandat styringsgruppe UNN HF av 0. juni 2008. 
Mandat prosjektgruppe UNN HF av 0. juni 2008. 
 
Tilbudsbeskrivelse for prosjekteringsteam (arkitekt og konsulenter) 
 
Organisering og formål 
Referansegruppen er opprettet og etablert av styringsgruppen/UNNHF.  Referansegruppen 
skal være rådgivingshjelp i prosjektet.   
 
Mandat Referansegruppen 
Referansegruppen er opprettet for å sikre at styrets vedtak i sak xx-2008 gjennomføres med 
beste praksis for/på planlegging, utførelse og resultat. 
 
Referansegruppen er tilgjengelig for styringsgruppe, prosjektgruppe, prosjektleder og andre 
prosjektmedarbeidere. 
 
Referansegruppen har ingen bestemmende myndighet eller spesielle ansvarsområder/ opp-
gaver utover å respondere på de henvendelser som oversendes fra prosjektorganisasjonen. 
 
Referansegruppen fungerer også som  

• kommunikator mellom prosjekt og eksterne  
• nettverksbygger samt  
• informant og idé skaper.   

 
Dette mandat er godkjent av styringsgruppens leder og kan endres av samme. 
 
 
Tromsø . mai 2008. 
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7.5 Forslag til mandat arbeidsgrupper 
Referansedokument: 
Framlegg m/vedlegg og protokoll i sak xx-2008 for styret RHF;  møtedato xx. juni 2008.  
Mandat styringsgruppe UNN HF av 0. juni 2008. 
Mandat prosjektgruppe UNN HF av 0. juni 2008. 
Mandat referansegruppe UNN HF av 0. juni 2008. 
 
 
Tilbudsbeskrivelse for prosjekteringsteam (arkitekt og konsulenter) 
 
Organisering og formål 
Arbeidsgruppene er opprettet og etablert av styringsgruppen/UNNHF.  Arbeidsgruppene skal 
være prosjektgruppens rådgivingshjelp i prosjektet.   
 
Mandat srbeidsgruppene 
Arbeidsgruppene er opprettet for å sikre at styrets vedtak i sak xx-2008 gjennomføres med 
beste praksis for/på planlegging, utførelse og resultat. 
 
Arbeidsgruppene er tilgjengelig for styringsgruppe, prosjektgruppe, prosjektleder og andre 
prosjektmedarbeidere. 
 
Arbeidsgruppene har ingen bestemmende myndighet eller spesielle ansvarsområder/ opp-
gaver utover å respondere på de henvendelser som oversendes fra prosjektorganisasjonen. 
 
Arbeidsgruppene fungerer også som  

• kommunikator mellom prosjekt og eksterne  
• nettverksbygger samt  
• informant og idé skaper.   

 
Oppdraget består i å utrede en eller flere skisser til framtidas lokalsykehus i Narvik. Sykehu-
set skal bygges som nybygg. Det skal utformes for å dekke behovet for lokalsykehustjenes-
ter til befolkningen i Narvik-området fra 2014 i et nært og dynamisk samarbeid med omgivel-
sene. 
 
Det er i denne sammenheng viktig å understreke den organisatoriske forankringen av UNN 
Narvik som en del av helheten i UNN HF. De valg som gjøres for UNN Narvik må sees i 
sammenheng med denne helheten og med framtidsbildet av UNN Narvik som en del av den 
totale virksomheten i UNN HF. 
 
Det er tidligere gjort et betydelig arbeid med å planlegge Prosjekt Sykehushaugen. Ramme-
ne for dette arbeidet var lagt i form av to alternativer. Delvis eller full rehabilitering samt om-
bygging av eksisterende bygningsmasse eller nybygg. Planleggingen har vært begrenset av 
dette utgangspunktet. Arbeidsgruppen må nå legge til grunn at utgangspunktet nå er endret. 
Hovedfunksjonsprogrammet for nytt sykehus som skal utarbeides, kan denne gangen utfor-
mes uten begrensninger av tidligere bygningsmasse, deer nybygg det planlegges for videre. 
Det er vurderingen av et realistisk behov for tjenester fra UNN Narvik i perioden etter 2014 
og av drift knyttet til å betjene dette behovet, som skal danne grunnlag for den bygningsmes-
sige utformingen.  
 
På grunn av det lange tidsperspektivet og de endringsbehov man vet vil oppstå underveis, 
må planleggingen sikre en størst mulig fleksibilitet i utforming av bygningsmassen. Når et 
nytt og moderne anlegg skal realiseres har man muligheter til å analysere og beskrive frem-
tidige krav til bygget, og planlegge for endringsprosesser som både effektiviserer den daglige 
driften, og gjør bygningen bedre tilpasset de fremtidige behov i befolkningen. 
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Det vil være hensiktsmessig for arbeidsgruppen å vurdere arbeid som tidligere er gjort for 
planlegging av moderne lokalsykehus – eks Vesterålen, Molde mfl. - og gjenbruke ideer som 
finnes tjenelige for UNN Narvik. 
Tjenestetilbudet: 
Nybygget skal i hovedsak planlegges for  

• diagnostikk og stabilisering av akuttmedisinske tilstander, før eventuell overføring til 
et mer spesialisert sykehus 

• generell indremedisin med hovedvekt på geriatri 
• utredning og behandling og oppfølging av tilstander som krever ”bredde kompetanse” 
• fødetilbud 
• oppfølging og rehabilitering av kronikere  
• psykisk helsevern til barn, unge og voksne 
• rus 
• gjensidig veiledning og samhandling med kommunehelsetjenesten 
• diagnostisk service ( rtg og lab ) tilpasset de øvrige oppgaver 
• legge forholdene til rette for forskning 
 

Arbeidsgruppene må på denne bakgrunn vurdere behovet for senger, isolat, operasjonsstu-
er, behandlingsrom, undersøkelsesrom, kontor, etc. i det nye sykehuset. 
Arbeidsgruppa skal tenke framtidsrettet og inkludere mulige nye arbeidsmåter og løsninger, 
samt beskrive og ta hensyn til hvordan dette vil påvirke bygg, utstyr, bemanning, driftsøko-
nomi og organisering. Helhetsperspektiv, pasientforløp og samhandling med omgivelsene 
skal tillegges stor vekt i planleggingen. 
Arbeidsgruppen skal gjøre seg kjent med fagutredninger som er gjennomført i regi av Helse 
Nord (ortopedi og kronikersatsingen), holde seg orientert om pågående fagutredninger (in-
tensiv, barnemedisin, lokalsykehusstrategi og konsolidering av kronikersatsingen), og foreslå 
løsninger som legger til rette for drift som er i overensstemmelse med de regionale strategier 
som kommer til å bli utviklet på disse områdene. 
  
Arbeidsgruppa leverer sitt forslag til styringsgruppa, som vil bringe saken videre til behand-
ling i styret for UNN HF og sluttbehandling i styret for Helse Nord RHF. 
 
 
Dette mandat er godkjent av styringsgruppens leder og kan endres av samme. 
 
 
Tromsø. mai 2008. 
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8 Følgeevaluering sykehusprosjekter med veileder Vedlegg 2  
 

8.1 Følgeevaluering sykehusprosjekter 
 

 
 
 
 
 
 

KOMPETANSENETTVERK FOR  
SYKEHUSPLANLEGGING  

 
 
 
 

VEILEDER FOR FØLGEEVALUERING  
 
 
 
 

2. mai 2006 
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Bakgrunn 
 
Denne veilederen for følgeevaluering av sykehusprosjekter er utarbeidet av Kompetanse-
nettverk for sykehusplanlegging (KNS) på vegne av Sosial- og helsedirektoratet. Veilederen 
er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av KNS. Gruppen omfattet følgende personer: 
 
Ole Jonny Klakegg, NTNU 
Inge Bjørn Storøy, Helse Stavanger HF 
Svein Jacobsen, Sykehuset Buskerud HF 
Svein Petter Raknes, Hospitalitet AS 
Asmund Myrbostad, sekretariatet for KNS 
 
Arbeidsgruppen hadde to møter i perioden fra februar til juni 2005, i tillegg til dokumentlesing 
og kvalitetssikring via e-post. Styringsgruppa i KNS har vært fortløpende orientert om arbei-
det. På grunnlag av behandling i Styringsgruppa møte den 9. desember 2005, ble veilederen 
revidert. 
 
Dokumentasjonen fra prosjektet Nytt Sykehus på Gullaug har vært en faglig referanse og har 
tjent som grunnlag for oppbygging av veilederen. Dette omfatter evalueringsrapport utarbei-
det av Hospitalitet AS og alle øvrige plandokumenter for prosjektet frem til og med Hoved-
funksjonsprogrammet som forelå i april 2005. Det innebærer at veilederen slik den foreligger 
omfatter tidligfaseplanlegging til og med HFP, men at den ikke dekker en komplett konsept-
fase.  
 
Veilederen består av en presentasjonsdel som beskriver prinsippene for organisering og 
gjennomføring av evalueringen og ett vedlegg som er en mal som viser konkret hvordan et 
evalueringsprosjekt kan bygges opp og gjennomføres. Denne malen viser konkret til prob-
lemstillinger som er omtalt i ”Veileder for tidligfaseplanlegging.” 
 
Mål  
 
Målsettingen med følgeevalueringen er i utgangspunktet todelt: 
 
1. Fortløpende kvalitetssikring av planleggingsarbeidet i et konkret prosjekt. 
2. Innhenting, tilrettelegging og overføring av kunnskap og erfaringskompetanse. Dette må-

let har to perspektiver: 
1. For det første fortløpende å overføre erfaringer og kompetanse til prosjektorgani-

sasjonen under veis i evalueringsprosessen 
2. For det andre å gi muligheter for systematisk informasjon og erfaring fra flere pro-

sjekter. 
 
 

Referanse 
 
Rapporten ”Planprosessen for Tidligfasen” og ”Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehus-
prosjekter”, er faglige referansen for følgeevalueringen. Det innebærer at de krav til organise-
ring og beslutningsgrunnlag som beskrives i disse dokumentene er en sentral faglig referan-
se for oppbygging av og innhold i denne veilederen.  
 
I tillegg vil den enkelte som får som oppdrag å gjennomføre evalueringen ha sine faglige re-
feranse i egne erfaringer, bransjestandarder, konkrete prosjekter og beste praksis innen 
planlegging og gjennomføring av store utbyggingsprosjekter, spesielt i helsesektoren. 
 
 
 

Side 65



 

UNN HF, Nye Narvik sykehus 
 

33

 

Status 
Veilederen har ikke status som offisiell veileder utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet. 
Den er å betrakte som et hjelpemiddel for bruk i gjennomføringen av sykehusprosjekter.  
 
Følgeevaluering og kvalitetssikring 
KS er en integrert del av et prosjekt og ansvaret for KS-arbeidet kan ikke skilles fra gjennom-
føringsansvaret. 
 
Skjematisk kan organiseringen av KS beskrives med følgende modell: 
 

 
 
Følgeevalueringen kan, sammen med pålagte KS-systemer og tiltak som iverksettes fra be-
slutningssystemer utenfor prosjektorganisasjonen, klassifiseres som eksterne KS-tiltak. De 
regionale helseforetakene er ikke pålagt å følge Finansdepartementets opplegg for kvalitets-
sikring av store offentlige prosjekter (KS1 og KS2), med det forutsettes at man i forbindelse 
med store byggeprosjekter gjennomfører tiltak som er minst like gode som KS1 og KS2.  
 
Mens eksternt pålagte tiltak for eksempel på RHF-nivå er punktvise tiltak, er Følgeevalue-
ringen en kontinuerlig oppfølging av prosjektet med det formål å påvirke kvaliteten i innholdet 
og gjennomføringen. Følgende dokumenter gir føringer for gjennomføring av tidligfaseplan-
legging og er viktig for KS-arbeidet: 

• "Beslutning om gjennomføring av investeringsprosjekter i de regionale helseforetake-
ne", brev datert 31.12.2002 fra Helsedepartementet til De regionale helseforetakene. 

• "Styring og kvalitetssikring av investeringsprosjekter i de regionale helseforetakene", 
brev datert 12.2.2004 fra Helsedepartementet til De regionale helseforetakene 

• Rundskriv om "Godkjenning av sykehus" datert 4.3.2004 fra Helsedepartementet. 
 
KS og revisjon dreier seg om å etablere og følge opp prosedyrer og rutiner for å sikre at man 
oppnår et ønsket resultat. I tillegg omfatter det å kunne måle resultatet opp mot gitte kriterier. 
Det vil foreligge et sett av standarder som er de facto bransjestandarder, retningslinjer og 
veiledere eller formelt vedtatte minstekrav. I forbindelse med gjennomføring av følgeevalue-
ringen er det viktig at det grunnlaget som prosjektet måles opp mot er dokumentert og rede-
gjort for.  

Internt 

Eksternt 

Intern revisjon 

Eksternt pålagte 
KS-tiltak  
 

Følgeevaluering 

Egen KS-org. 

PunktvisKontinuerlig 
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Modell for følgeevalueringen 
 
Prinsipiell modell 
Følgeevalueringen er en arbeidsprosess som løper parallelt med planprosessen. Det forut-
settes at følgeevalueringen gjennom den kompetanse og de nettverk som rådgiverne har, 
bringer inn faglige referanser og oppdatert informasjon fra andre prosjekter og planproses-
ser. Følgeevalueringen skal på denne måten gi prosjektet og beslutningstakerne en mulighet 
til å gjøre alternative vurderinger og endre innhold i og gjennomføring av prosjektet. 
 
Målene for følgeevalueringen kan illustreres med følgende modell: 
 

 
 
Den prinsipielle gjennomføringsmodellen for følgeevalueringen følger planfasene slik de er 
beskrevet i ”Veileder for tidligfaseplanlegging”.  
 
Kompetanseoverføring til prosjektet forutsettes å skje interaktivt som en del av KS-prosessen 
(delmål 1). Evalueringen skal bidra til utvikling, og det er viktig at rådgiverne trekker inn pro-
sjekter fra andre land og andre fagområder.  
 
Denne veilederen er foreløpig og dekker planprosessen til og med idèfasen og deler av kon-
septfasen (gjennomføring av HFP). Den vil bli komplettert med de resterende aktiviteter som 
inngår i konseptfasen (hovedsakelig skisseprosjekt) på et senere tidspunkt. Dette er blant 
annet avhengig av muligheter for å utvikle veilederen i samarbeid med et pilotprosjektet for 
disse aktivitetene. Det vil være opp til kompetansenettverket å finne et egnet pilotprosjekt. 
Det er ikke avklart om veilederen skal utvides til også å omfatte forprosjektfasen. 
 
Roller og rolleavklaring 
Følgeevaluering (slik det er definert i denne sammenhengen) er en ekstern KS-aktivitet som 
forutsetter at det hentes inn en nøytral tredjepart (rådgivere) som får nødvendig tilgang til alle 
dokumenter i prosjektet og eventuelt kontakt med prosjektledelsen og styrende organer.  
 
Rådgiveren kan ha to prinsipielt forskjellige roller: 
 

1. Ekstern evaluering. Den er basert på gjennomgang av dokumenter, og evaluering 
av de interne arbeidsforholdene i prosjektet vil bli mindre effektiv etter som rådgiveren 
ikke får anledning til å observere gruppeprosesser og arbeidsmåtene i styrer og pro-
sjektgrupper. Modellen gir reduserte muligheter for løpende tilbakemelding til prosjek-
tets organer i forbindelse med problemstillinger som rådgiveren avdekker og som gir 
grunnlag for å korrigere prosjektet. På den andre siden gir modellen større grad av 
nøytralitet og redusert risiko for konflikter knyttet til sensitive opplysninger. 

 

Idéfasen Konseptfasen Forprosjektfasen 

Delmål 1: Følgeevaluering - kvalitetssikring av planprosessen 

Delmål 2: Følgeevaluering - kompetanseoppbygging, kunnskapsformidling  

Tidligfasen i planprosessen 
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2. Medvirkende evaluering. Modellen forutsetter at rådgiveren deltar i møter, og dette 
åpner for tettere dialog mellom prosjektet og rådgiveren. Dette vil kunne styrke KS-
effekten av følgeevalueringen, men øker risikoen for tap av objektivitet i evaluerings-
arbeidet. Modellen krever klare avtaler og regler for hvordan medvirkningen skal or-
ganiseres og hvordan opplysninger skal håndteres. 

 
Prosjekteiere har eiendomsretten til resultatene og må ha styring med informasjonsflyten i 
arbeidet. Det er prosjekteier som avgjør om og hvordan erfaringsinformasjonen vil være til-
gjengelig for andre.  
 
Gjennomføring av evalueringen 
Malen i vedlegg 1 inneholder en strukturert oppstilling av de punkter som skal tas opp i for-
bindelse med følgeevalueringen. Disse punktene er i hovedsak hentet fra ”Veileder for tidlig-
faseplanlegging”, og inneholder de krav til beslutningsunderlag og analyser som skal utføres 
i idèfasen, konseptfasen og forprosjektfasen. Ved gjennomføring av evalueringen bør føl-
gende punkter vektlegges: 
 
Avtaler og rolleavklaring 
Det bør settes opp en avtale som fastsetter modellen som evalueringen skal gjennomføres 
etter, ref punkt 4.2. Avhengig av den modellen som velges vil følgeevalueringen omfatte føl-
gende aktiviteter: 
 
Ekstern evaluering 
Fortløpende revisjon av de dokumentene i prosjektet som er viktig for å kunne forstå prosjek-
tets mål, rammer, arbeidsmåte og beslutningsgrunnlag.  
 
Beslutningsdokumentene for idèfasen og konseptfasen er sentrale i evalueringen, samt de 
analyser som forutsettes utført. Dette omfatter: 
 
 
 
 
Fase/Beslutningsdokument Analyser 
Idèfasen:  
Overordnet utviklingsplan, virksomhets-
plan. 

• Utredning av bygningsmessig status 
og krav/ FDVU 

• Avklaring av målsettinger og fremtidig 
ambisjonsnivå for prosjektet/tiltaket 

• Avklaring av avvik mellom status og 
ambisjonsnivå (behov, kapasitet, bygg)

Foreløpig skisse til HFP: 
• Grove anslag på behov, kapasitet, are-

al og kostnad for alternative løsninger 
• Vurdering av investeringer og drifts-

økonomi 
• Eventuell skisse til utbyggingsløsning 

med lokalisering 

• Gjennomgang av alternative løsninger, 
inkl 0-alt. (vurdere eie / leie, samarbeid 
med PHT og andre HF/RHF, fysiske 
løsninger) med grove beregninger av 
arealbehov og kostnader – innhenting 
av erfaringsmateriale 

• Utredning av dagens behov og kapasi-
tet 

• Utredning av fremskrevet behov og 
kapasitet 

• Analyser av investeringskostnader, 
driftsøkonomi  

Risiko- og følsomhetsanalyser Risiko- og følsomhetsanalyser. 
Finansieringsplan Analyse av finansieringsalternativer 
Konseptfasen:  
Hovedfunksjonsprogram (HFP) • Beskrivelse av planløsning, funksjons-
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inndeling, endringsevne, krav til OU, 
personell og kompetansebehov, FoU. 

• Utdyping og detaljering av analyser fra 
idèfasen (behov, kapasitet, arealer, 
bemanning, OU, driftsmodell) 

• Benchmarking av den valgte løsning-
en, referansetall fra sykehus og pro-
sjekter. 

Hovedprogram utstyr (HPU) Utarbeide oversikt over bygg- og instal-
lasjonspåvirkende utstyr (BIPU). 

Dokumentasjon på vurdering og valg av 
alternative løsninger og lokalisering 

Analyse av alternative løsninger, inkl. 0-alt 
m/ konsekvensanalyser 

Gjennomføringsmodell og plan for utbyg-
gingen 

• Beskrivelse av gjennomføringsmodell 
• Utarbeide plan for gjennomføring av 

forprosjektfase, inkl. KS-plan 
Skisseprosjekt inklusiv kostnadskalkyle. Utarbeidelse av skisseprosjekt 
Planer som viser investeringsbehov, fi-
nansiering, driftskostnader, LCC, LCE og 
usikkerhet, eventuelt med tredjeparts vur-
dering. 

Analyse av lønnsomhet og bæreevne 
(LCE: Life Cycle Economy), investeringer 
(LCC: Life Cycle Cost)) 

Usikkerhets og risikoanalyser Usikkerhets og risikoanalyser 
 
Saksfremlegg, møtereferater og vedtak vil være viktige dokumenter for informasjon. Dette 
kan omfatte møter i følgende organer: 

• Prosjektgruppe 
• Styringsgruppa 
• Prosjektstyret 
• Styret i helseforetaket 
• Styret i det regionale helseforetaket 

 
Brev og referater fra møter med sentrale myndigheter, fagmiljøer og andre interessenter 
(kommune, naboer mv) bør gjøres tilgjengelig i forbindelse med evalueringen, for å sikre 
sammenheng og konsistens i de vurderinger som gjøres. 
 
I de fleste prosjekter er beslutningsdokumentene en oppsummering av en rekke rapporter, 
utredninger og faglige notater. Premisser for beslutninger, tallgrunnlag og beregninger er 
som regel samlet i interne arbeidsnotater, plandokumenter og delrapporter, og er som regel 
ikke detaljert redegjort for i beslutningsdokumentene. Det er derfor svært viktig at evalue-
ringen også omfatter disse dokumentene. 
 
Møter med sentrale personer 
Rådgiveren som gjennomfører evalueringen må ha en fast, oppnevnt kontaktperson som 
skaffer nødvendig informasjon, tilgang til dokumenter og som mottar rapporter. Dette bør 
være en sentralt plassert person i prosjektet, gjerne prosjektleder. 
 
I tillegg kan det oppstå behov for å ha samtaler med enkeltpersoner eller grupper av perso-
ner som er involvert i prosjektet. I forbindelse med evalueringen kan det bli aktuelt å gjen-
nomføre intervjuer med sentrale personer. Slike møter og intervjuer kan skje etter avtale med 
prosjektledelsen. 
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Rapportering 
Rapportering skal skje i henhold til en oppsatt plan. Antall og frekvens kan variere og må til-
passes aktivitetsnivået i prosjektet. Den skal være skriftlig og følge et skjematisk oppsett som 
er vist i vedlegg 1. Det er viktig at man legger opp til og følger en mal for rapporteringen. Det-
te gjør arbeidet forutsigart og det vil være mulig å samle informasjon fra flere prosjekter og 
gjøre sammenligninger. 
 
Rapport bør overleveres i møte med prosjekteieres representant, hvor det også blir mulig å 
avklare spørsmål og drøfte tiltak som kan bidra til å bedre prosjektgjennomføringen. Rap-
portmøter kan også brukes til å avklare hvilken informasjon som kan gjøres tilgjengelig utad 
og i hvilken form dette kan skje. 
 
Medvirkende evaluering 
Den medvirkende evalueringen vil omfatte gjennomgang av stort sett de samme dokumente-
ne som i den eksterne evalueringen. I tillegg vil rådgiveren kunne delta på møter. Dette kan 
omfatte arbeidsmøter i prosjekter avhengig av tema, og møter i prosjektgruppa og prosjekt-
styret 
 
Det kan også vurderes om rådgiver kan delta i møter i styret for helseforetaket eller det regi-
onale foretaket når spesielle problemstillinger behandles, for eksempel ved behandling av 
rapporter fra rådgiveren. 
 
Punkter som bør vektlegges i evalueringsarbeidet 
Malen i vedlegg 1 viser hvilke problemstillinger som man bør ta opp og avklare i forbindelse 
med evalueringen. I og med at man er inne i tidligfasen i prosjektet er det viktig å legge vekt 
på følgende: 
 
Har prosjektet klare mål, og er det definert klare rammer? 
Evalueringen innebærer at man skal vurdere om de aktiviteter og den ressursbruk som pro-
sjektet gjennomfører, er hensiktmessig i forhold til mål som bør gjelde for slike prosjekter. 
Kontroll av mål og rammer innebærer både at det vurderes om man har formulert klare over-
ordnede mål (hva vil man oppnå med prosjektet?), og om disse er operasjonalisert og kvanti-
fisert slik at de er egnet som grunnlag for å vurdere måloppnåelse gjennom det arbeidet som 
gjennomføres.  
 
Mange av målene som fastsettes for et sykehusprosjekt kan kun nåes gjennom realisering 
av det nye bygget, og ofte på lang sikt. Konkret måling og kontroll av oppnådd resultat er 
derfor ikke mulig i forbindelse med tidligfasen. Kontroll av mulige resultater mot mål må der-
for bygge på faglig skjønn og erfaringer fra andre prosjekter/beste praksis. Det er viktig at 
rådgiveren klargjør og beskriver hvilke kriterier som legges til grunn for vurdering av mulig 
måloppnåelse. Nedenfor er vist eksempler på målhierarki og indikatorer som kan vise om 
målene (kan) nås. 
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Mål Indikatorer Kommentar 

Samfunnsmål • endring i kapasitet, prioriteringer, tilbud til 
definerte pasientgrupper 

• endringer i tilgjengelighet, nærhet, avstan-
der 

• endring i kvalitet, kvalitetsindikatorer 
• endring i bemanning, spesielle grupper 
• organisering, eierskap 
• overordnede, statlige rammer 
• miljø, energiforbruk, bærekraft 

Indikatorene knyttet til samfunnsmålene er i 
hovedsak på strategisk nivå og krever over-
ordnede, strategiske avklaringer og beslut-
ninger. Følgeevalueringen bør ha fokus på 
forhold som bidrar til avklaring i forhold til stra-
tegiske spørsmål som for eksempel overord-
nede statlige rammer, helsepolitiske spørsmål, 
opptaksområde/ samarbeid mellom helsefore-
tak, faglig innretning/prioritering av pasient-
grupper, organisering og ressursutnyttelse, 
behov for spesielle ressurser (kompetanse, 
utstyr, investeringer), overordnet ansvar, orga-
nisering og eierskap til prosjektet og løsninge-
ne.  

Effektmål • endring i utnyttelsesgrader, kapasiteter  
• endring i liggetider, gjennomstrømming 
• endring i organisering av behandlingen 
• endringer i samhandling mellom aktører  
• endringer i funksjonsfordeling 
• endring i pasientstrømmer 
• endring i pasienttyngde, kostnader per 

pasient 
• endring i driftskostnadene, logistikkostna-

der  
• endring i bemanning  
• planprosess, gjennomføring 
• beslutningsprosess, transparens 
• prosjektkostnader, samlet og fordelt 
• finansiering, dekning over driftsbudsjettet 
• brukermedvirkning 

Effektmålet er ofte knyttet til endringer i organi-
sering og i behandlingsopplegg. Organisering 
og gjennomføring av prosjektet vil påvirke må-
loppnåelsen, og vil i noen grad kunne være et 
mål i seg selv (brukermedvirkning, prosess-
endring og endringsledelse). I tillegg vil effek-
ten av et prosjektet bli vurdert i forhold til bi-
drag til å oppfylle strategisk mål som samord-
ning av ressurser og effektivisering/ kapasi-
tetsutnyttelse. Mange av indikatorene er også 
på et operativt nivå og knyttet både til gjen-
nomføringen av prosjektet og konkrete, målba-
re effekter på driftsorganisasjonen. Indikatorer 
for effektmåling er ofte dimensjonerende input 
for prosjektet, og kravet til datakvalitet og kon-
sistens er viktig. 

Resultatmål • kostnader per arealenhet 
• kvalitet: prosesskvalitet, brukermedvirk-

ning, KS-standarder, miljø/bærekraft, ar-
beidsmiljø, pasientmiljø/opplevelse 

• arealer per funksjon/funksjonsområde 
• forholdet mellom brutto- og netto arealer 
• fordeling av kostnader på kostnadsbærere 
• fremdrift og forsinkelser 
• forbruk av personell/timer 
• organisering og styring 
• HMS 

Indikatorene for måling av resultatmålene er i 
hovedsak knyttet til det operative nivået og 
bygger på konkrete, målbare størrelser i pro-
sjektgjennomføringen. Kvalitet og konsistens i 
data er sentralt. I tillegg vil det være nødvendig 
å vurdere taktiske forhold som organisering av 
planprosessen, brukermedvirkning, beslut-
ningsprosesser og styring. 

 
Er plangrunnlaget konsistent? 
Planleggingstiden for slike prosjekter er ofte lang, (5-10 år). Dermed vil man oppleve end-
ringer i grunnleggende, dimensjonerende forutsetninger som behov, kapasitet, rombehov og 
arealnormer. Oppdatering av plangrunnlaget og dokumentasjon av endringer blir dermed vik-
tig, og evalueringen bør legge spesielt vekt på å kontrollere at datagrunnlaget er oppdatert 
og konsistent for alle dokumenter, og at historikk for endringer blir dokumentert. 
 
Kan datagrunnlag og beregninger følges og kontrolleres? 
Besluttende dokumenter inneholder som regel kun sammendrag og data i oppsummerte ta-
beller. Hvilke verdier som inngår som variable i beregninger er avgjørende for resultatet, og 
det er derfor viktig at det redegjøres for sentrale beregninger og at det fremgår klart hvilke 
verdier som inngår og hvordan begreper er definert. For eksempel må alle typer senger og 
oppholdsplasser (dagplasser) redegjøres for hvis sykehusets kapasitet skal beregnes. 
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Er løsningene relevante for de mål og krav som er stilt opp? 
Formulering av mål og krav skjer som regel tidlig i prosjektet. Gjennom planleggingen og be-
slutningsprosessen skal det velges virkemidler og konkretiseres løsninger som viser hvordan 
disse målene nås. Noen mål ligger langt frem i tid og resultatet kan ikke måles i nåtid. Der-
med blir det avgjørende at prosjektet velger virkemidler og planlegger løsninger som er rele-
vante for de problemstillinger som skal løses. Hvis høy grad av fleksibilitet i bygninger er et 
viktig mål, må det anvises løsninger som med rimelig sikkerhet vil gi et slikt resultat. Hvis 
man samtidig stiller konkrete mål om lave byggekostnader kan disse målene være i motstrid 
og løsningene kan vanskelig være like relevant for begge målene. 
 
Det er også viktig å kontrollere om de målene som stilles opp i tidlige plandokumenter (gene-
ralplaner, rammeplaner, utviklingsplaner) blir fulgt opp i seinere, mer konkrete og operasjo-
naliserte planer (HFP, skisseprosjekt, forprosjekt). Krav om driftseffektivisering, som ofte er 
en forutsetning for at prosjektet skal kunne finansieres, blir sjelden konkret gjenspeilet i løs-
ninger for utnyttelse av sengeplasser på tvers av fag, samordning av poliklinikker mv.  
 
Er prosjektet hensiktsmessig organisert? 
Prosjektorganisasjonens størrelse, kompetanse og organisatoriske plassering skal tilpasses 
planfasen og aktivitetsnivået i prosjektet. Det er viktig at organisasjonen ikke er for stor og at 
den kan skaleres opp og ned på en effektiv måte. Balanse mellom interne og eksterne res-
surser er viktig.  
 
Ansvarsforholdene skal være klarlagt, beskrevet og i henhold til de prinsipper som gjelder for 
slike prosjekter. Roller og ansvar i prosjektorganisasjonen og andre styrende organer kan 
være viktig i forhold til å vurdere de mål som er formulert og de ressursene prosjektet rår 
over. Det vil være uheldig om et prosjekt går langt i å skape forventninger om løsninger som 
innenfor det regionale foretakets rammer ikke kan realiseres. 
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Begrepsavklaring 
 
Begrepsavklaringene i tabellen nedenfor er i hovedsak hentet fra ”Veileder for tidligfaseplan-
legging”. 
 
Følgeevaluering: 
 

En strukturert arbeidsmetode hvor en utenforstående tredje-
part systematisk overvåker, analyserer og dokumenterer akti-
viteter i forbindelse med planleggingen av sykehus-
prosjekter. Følgeevalueringen løper parallelt med planleg-
gingsarbeidet i tidligfasen. Den kan være organisert som en 
ekstern aktivitet, atskilt fra miljøet i prosjektorganisasjonen, 
eller som en aktivitet integrert med prosjektgjennomføringen 

KS  KS-1: Kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i regje-
ringen og skal omfatte KS av følgende dokumenter: 
En behovsanalyse 
Et overordnet strategidokument 
Et overordnet krav-dokument 
En alternativanalyse 
KS-2: Kvalitetssikring av styringsunderlaget og kostnads-
overslag, herunder risikoanalyse av det valgte alternativet. 
Skal finne sted ved avslutning av forprosjektet. KS-rapporten 
skal inneholde: 
Kostnadsramme inklusiv nødvendig avsetning for usikkerhet 
Dokumentasjon av hvordan prosjektet skal styres for at kost-
nadsrammen skal holde.  
 
Prosjekter i regi av RHF er ikke underlagt statlig KS-regime, 
men det forutsettes at man har tilsvarende og like gode ord-
ninger 

Tidligfasen Tidligfasen er en idé- og konseptutviklingsfase og omfatter 
perioden fra idé til beslutning om gjennomføring. Tidligfasen 
omfatter de aktiviteter, analyser og beslutninger som er nød-
vendig for å avklare om prosjektet skal gjennomføres, det 
økonomiske grunnlaget for prosjektet og hvilket konsept som 
skal velges. 

Idéfasen Omfatter alle aktiviteter fra prosjektstart (idéen er unnfanget) 
til det foreligger et overordnet styringsdokument som gir 
grunnlag for å avgrense behov, kapasitet og kostnader, og 
beslutte om rammen gir grunnlag for å arbeide videre med 
planleggingen (er prosjektet ”liv laga”). Denne fasen kalles 
også idéstudie, blant annet i industriprosjekter. 

Konseptfasen Omfatter alle aktiviteter som kreves for å velge det mest hen-
siktsmessige konseptet, og utvikle dette til et nivå hvor eieren 
med en akseptabel sikkerhet, kan treffe beslutninger om 
gjennomføringen. Denne fasen kalles også forstudie, blant 
annet i industriprosjekter. 

Forprosjektfasen Omfatter de aktiviteter som er nødvendig for å definere og 
dimensjonere bygget, kvalitetssikre gjennomføringsstrategien 
og grunnlaget for gjennomføringen. Forprosjektfasen kalles 
også hovedstudie, blant annet i industriprosjekter.  

Konsept En relativ konkret og helhetlig beskrivelse av prosjektet, dets 
rammebetingelser, mål, forutsetninger, løsninger samt inves-
teringsmessige og driftsøkonomiske konsekvenser. 

SPR = Skisseprosjekt Plandokument på overordnet nivå. Viser planer på etasjenivå 
og plassering av viktige funksjoner 

FPR = Forprosjekt Plandokument med alle dimensjonerende tekniske forutset-
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ninger og gjennomføringsstrategi 
HFP = Hovedfunksjons-
program 

Overordnet programdokument som brukes spesielt i syke-
husplanlegging. Viser kapasitet, funksjoner og romtyper med 
tilhørende arealbehov. Beskriver faglige, organisatoriske, fy-
siske, driftsøkonomiske, investeringsmessige og andre di-
mensjonerende forutsetninger for prosjektet, ref Veileder for 
Hovedfunksjonsprogram 

LCE Life cycle economy(levetidsøkonomi) 
LCC Life cycle cost (levetidskostnader) 
Usikkerhetsanalyser Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne 

usikkerhet. I denne sammenhengen benyttet som en beslut-
ningsstøttemetode for å beregne kostnader for gjennomfø-
ringen av et prosjekt knyttet til varierende grad av usikkerhet 
(sannsynlighet). 

Risikoanalyse En systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller bereg-
ne risiko knyttet til gjennomføringen av et prosjekt. I denne 
sammenhengen en beslutningsstøttemetode som identifise-
rer risikofaktorer og evaluerer den totale prosjektrisikoen.  

Styringsdialog med HD 
(omfatter ikke faglig 
godkjenning) 

Det vises til brev av 31.12.2003 fra HD om "Beslutning om og 
gjennomføring av investeringsprosjekter i de regionale helse-
foretakene", og brev av 12.2.2004 fra HD om "Styring og kva-
litetssikring av investeringsprosjekter i de regionale helsefore-
takene". Styringsdialogen er knyttet til det etablerte plan- og 
meldingssystemet og gjelder spesielt for prosjekter med en 
kostnadsramme > 1.000 MNOK, som forutsettes å inngå i 
planpresentasjonen som legges frem for Stortinget. Doku-
mentasjonen fra konseptfasen og det regionale foretakets 
vurderinger legges frem for HOD for vurdering om prosjektet 
skal inngå i styringsdialogen med departementet.  

Myndighetsgodkjenning. 
Godkjenning av sykehus 
iht. Lov om spesialist-
helsetjenesten m.m. § 
4-1 

Det vises til rundskriv datert 4.2.2004 om "Godkjenning av 
sykehus". Krav til godkjenning omfatter alle utbygginger eller 
ombygginger hvor byggearbeidene forutsettes å overstige 
500 MNOK. 

Foreløpig myndighets-
vurdering 

Det vises til rundskriv datert 4.2.2004 om "Godkjenning av 
sykehus". Vurderingen er ikke obligatorisk, men et tilbud om 
å etablere en dialog med HOD i samarbeid med Sosial- og 
helsedirektoratet, tidlig i idèfasen for prosjektet. Gjelder for 
prosjekter med forventet investeringsramme på 500 MNOK 
eller mer. 
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8.2 Veileder Følgeevaluering sykehusprosjekter 
 
Disposisjon for følgeevalueringsrapport i konseptfasen 
 
 
1.     Oppsummering 
 
Dette er et sammendrag av de viktigste punkter av evalueringsrapporten under vegs i prosjektet, eller 
henvisning til hvor disse er å finne i dokumentet. 
 
2.      Presisering av oppdragets bakgrunn, formalia, formål og mål i hvert enkelt prosjekt 
 
Oppdragets bakgrunn  

 
 

 
 
Oppdragsgiver  

 
Adresse  

 
Oppdragsgivers representant overfor den som 
følgeevaluerer 

 

Prosjektleder for det prosjekt som følgeevalue-
res 

 

Utførende i det prosjekt som følgeevalueres  
Utførende som følgeevaluerer prosjektet  
Person som utfører oppdraget 
 

 

Deltakelsesform (jf. alternativ 1 eller 2 
beskrevet under kapittel om organisering) 

 

Tidspunkt for oppdragets (evalueringens) opp-
start og avslutning (sluttrapport) 

 

 
Oppdragets mål 

 

 
Arbeidsform: 
 
Oppdragets omfang 
 
Informasjonsflyt 
 
Antall daterte delrapporter fra den som følgee-
valuerer 
 
Tilgjengelig informasjonsgrunnlag for delrappor-
ter 
 
Plan for når delrapportene skal foreligge 
 
 
Plan for hvordan oppdragsgivers representant 
skal gi tilbakemelding på delrapportene 
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3.      Definere evalueringsarbeidets faglige grunnlag 
 
Prinsippene i ”Gul Bok”, jf. beskrivelsen av KS 1. 
Helsedepartementets krav til sykehusprosjekter (brev av 31.12.02 samt senere oppfølgingsbrev og 
veileder HFP og HPU) 
Veileder for planprosess i tidligfasen 
Prosjektets eget vedtatte prosjektstyringsdokument og interne KS-plan. 
Eventuelt annet (for eksempel i Helse Øst RHF, egen ”Veiledning for tidligfase i investeringsprosjek-
ter”). 
 
4.      Analyse av prosess og forankring 
 
Prosjektorganisasjonens oppbygging og arbeidsmåter beskrives. Dette gjøres i to sekvenser: Analyse 
ved oppstart om hvordan prosessen er planlagt å være. Senere analyseres det om dette faktisk gjen-
nomføres. Konkrete problemstillinger: 
 
Tema Dokument i pro-

sjektet som dek-
ker temaet (evt. 
inkl. side-
referanser) 

Merknader  
(ved mer enn 
stikkordsmessige 
merknader skrives 
disse som noter) 

Referanse for 
merknader 

Er beslutningsprosessen 
forutsigbar? 

   

Tilfredstiller prosjektor-
ganiseringen kravene til 
ansvarlighet og habilitet? 

   

Er mandatene klare, og 
kjenner deltakerne dis-
se? 

   

Er deltakelsen/bredden i 
medvirkning tilstrekkelig, 
for liten eller eventuelt for 
stor? (forhold som bru-
kermedvirkning og hø-
ringer dekkes) 

   

Er arbeidsmåtene med 
hensyn til møteinnkal-
linger, utsending av do-
kumentasjon, møterefe-
rater, revidering av do-
kumenter og arkivering 
forsvarlig? 

   

Er det gjennomført in-
teressentanalyse, og 
utarbeidet tiltaksplan 
ifht. denne? 

   

Annet 
 

   

 
Konkret oppfølging av arbeidet i styringsgruppe (eventuelt arbeidsgruppe/ utredningsgrupper eller lig-
nende). 
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5.    Analyse av dokumenter, hvilke temaer som er dekket (hva som er gjort) 
 
For å oppnå best mulig struktur i arbeidet, tar man utgangspunkt i en tabell som definerer 
hva som skal foreligge som dokumentasjon i denne fasen. Under merknader kommer det 
fram om dokumentasjon av temaet finnes og i hvilket dokument. Dernest sies det eventuelt 
noe om dokumentets innhold ifht. metode og realitet. Det er også viktig å få fra underliggen-
de analyser der disse ikke kommer fram i formelle dokumenter. 
 
Under metode vektlegges: 
Konsistens 
Transparens – gjennomsiktighet 
Sporbarhet 
Anerkjent metodisk tilnærming for det enkelte analyseområde. 
 
Realiteten ses i forhold til nasjonale eller alminnelige standarder der slike finnes (bruk refe-
ranser). Man skal vektlegge både om de riktige ting blir gjort, og om disse gjøre riktig. Det 
skal framkomme tydelig dersom man ut over dette kommer med personlige vurderinger 
(skjønnsutøvelse). 
 
FOR PROSJEKTER I KONSEPT-FASEN: 
 
Tema Dokument i pro-

sjektet som dek-
ker temaet (inkl. 
side-referanser) 

Merknader*) 
evalueringskriterier
produktivitet 
måloppnåelse 
virkninger 
relevans 
 -    bæreevne**) 

Referanse for 
merknader 

HFP – jf. krav i egen vei-
leder 

   

HPU – jf. krav i egen vei-
leder 

   

Dokumentasjon om vur-
dering og valg av alterna-
tive løsninger og lokalise-
ring 

   

Planer som viser investe-
ringsbehov, finansiering, 
driftskostnader, LCC 

   

Skisseprosjekt inkl. kost-
nadskalkyle – jf. egen 
veileder under 
www.sykehusplan.no 

   

Gjennomføringsmodell 
og plan for utbyggingen 

   

Usikkerhets- og risiko-
analyser 

   

Annet (jf. bl.a. Helse Øst 
sin veileder for prosjekter 
i Helse Øst sine HF’er) 

   

*) Kan for eksempel skrives som noter dersom det dreier seg om mer enn noen få stikkord. 
**) Evalueringskriteriene er hjelpemidler som supplerer de fire punktene som er ført opp i teksten foran 
tabellen. 
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9 Felles planforutsetninger for lokalsykehus   Vedlegg 3  
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 6.6.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Bjørn Nilsen, tlf. 75 51 29 08 
 

 

STYRESAK 66-2008  NASJONAL IKT – ÅRSOPPSUMMERING 2007 
 OG REVIDERT STRATEGI 2008 -2009 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
Sammendrag 
Nasjonal IKT ble etablert på initiativ fra Helsedepartementet i styringsdokumentene for de 
regionale helseforetakene i 2003. Nasjonal IKT ble da etablert som en felles strategigruppe 
for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, sammensatt av representanter fra ledelsen i 
de regionale helseforetakene (RHF) og Sosial- og helsedirektoratet (SH-dir.)1, samt 
observatører fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Norsk Helsenett (NHN).  
 
Siden etableringen av Nasjonal IKT har det vært arbeidet aktivt for å sikre fagsidens 
representasjon og deltakelse i det nasjonale IKT-arbeidet. I 2006 ble gruppen styrket med 
konserntillitsvalgte fra de regionale helseforetakene. For ytterligere informasjon om Nasjonal 
IKT vises det til årsoppsummeringen for 2007, jfr. nedenfor.  
 
Årsoppsummering for 2007 
Nasjonal IKT har utarbeidet en årsoppsummering for 2007, jfr. vedlegg 1. Målsetningen med 
dette dokumentet er å gi bred informasjon om bakgrunn og status for arbeidet som 
gjennomføres i regi av Nasjonal IKT. I arbeidet i 2007 har spesielt følgende arbeider hatt en 
sentral plassering:  
• Etablere en teknisk plattform for organisasjonskodeverket OK 2007 og for det videre 

arbeidet med dette 
• Videreføring av strategisk arbeid knyttet til EPJ-faglige spørsmål i EPJ-Fagforum 
• Utarbeidelse av rapporten ”Prosesstøttende EPJ systemer - bakgrunn, definisjon og 

målsetninger” 
• Arbeidet med langsiktig organisering av IKT-området og arbeidet med en fastere 

organisering av Nasjonal IKT’s arbeid.  
• Etablering av spesialisthelsetjenestens Fagforum Arkitektur 
• Videre arbeid med prosjektet knyttet til å få etablert en IKT-arkitektur i 

spesialisthelsetjenesten. 
• Sette i drift og innføre IKT-løsning for styring av syketransport. 
• Arbeidet med felles elektronisk adresseregister i Norsk Helsenett 
• Arbeid knyttet til ulike myndighetspålagte oppgaver.  
 
Årsoppsummering for Nasjonal IKT er oversendt til orientering. 
 
Strategi- og tiltaksplan for 2008 – 2009 
Styrene i de 5 RHF godkjente våren 2004 ”Overordnet IKT-strategi for de regionale 
helseforetakene”. Strategi- og tiltaksplanen ble revidert i 2005 og 2006. Det er nå gjennomført 
en ny revisjon av strategiplanen, denne gangen slik at den foreslås gjort gjeldende for 2008 og 
2009. Styringsgruppen godkjent i møte 14.2.2008 den reviderte strategiplanen med en 
oppdatert tiltaksplan, jfr. vedlegg 2.  

                                                 
1 nå: Helsedirektoratet 
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Den reviderte strategiplanen for Nasjonal IKT er herved oversendt til hvert regionalt 
helseforetak for vedtak. Styringsgruppen for Nasjonal IKT har etablert en felles side på 
internett, www.nasjonalikt.no. Dokumentene er også lagt ut åpent på dette nettstedet.  
 
Hovedendringer i Nasjonal IKT’s strategi 
Nasjonal IKT’s strategi for den kommende perioden inneholder følgende endringer;  
 
- Satsingsområdet Elektronisk samhandling fra forrige strategiperiode, er spisset og 

fokuserer nå på arbeidet med kjernejournal.  
 
- Satsingsområdet Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og definerte fellestjenester 

videreføres.  
 

- Satsingsområdet Elektroniske meldinger videreføres.  
 
- Satsingsområdet EPJ – dokumentasjon, prosess- og planverktøy videreføres.  

 
- Satsingsområdet Informasjonssikkerhet vurderes som fullført i forhold til de opprinnelige 

målene for dette området og avsluttes.  
 

- Satsingsområdet Modell for leverandørsamhandling avsluttes som eget satsingsområde, 
men aktiviteter knyttet til leverandørindustrien må videreføres innenfor de andre 
satsingsområdene.  
 

- Satsingsområde Kvalitetsregistre er nytt i Nasjonal IKT’s strategiplan.  
 

Graden av modenhet varierer mellom de ulike satsingsområdene. Nasjonal IKT’s virkefelt er 
som regel knyttet til de tidlige utviklingsfasene. Figuren nedenfor illustrere dette. Som det 
fremgår av figuren er det bare satsingsområdet Meldingsutveksling som har en modenhet som 
tilsier realisering av resultater direkte i helseforetakene.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Årsoppsummering for Nasjonal IKT for 2007 tas til orientering.  

 
2. Revidert strategiplan for 2008 – 2009 vedtas.  
 
 
Bodø, den 6. juni 2008 
 
 
Finn H. Hansen 
Kst. adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg: Vedlegg 1: Årsoppsummering Nasjonal IKT 2007 
   Vedlegg 2: Nasjonal IKT strategidokument 2008 og 2009 
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Utredning 
 
Bakgrunn 
Nasjonal IKT ble etablert på initiativ fra Helsedepartementet i styringsdokumentene for de 
regionale helseforetakene i 2003. Nasjonal IKT ble da etablert som en felles strategigruppe 
for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, sammensatt av representanter fra ledelsen i 
de regionale helseforetakene (RHF) og Sosial- og helsedirektoratet (SH-dir.), samt 
observatører fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Norsk Helsenett (NHN).  
 
Siden etableringen av Nasjonal IKT har det vært arbeidet aktivt for å sikre fagsidens 
representasjon og deltakelse i det nasjonale IKT-arbeidet. I 2006 ble gruppen styrket med 
konserntillitsvalgte fra de regionale helseforetakene. For ytterligere informasjon om Nasjonal 
IKT vises det til årsoppsummeringen for 2007, jfr. nedenfor.  
 
1. Overordnet årsoppsummering for 2007 
Strategi og tiltaksplan 
Nasjonal IKT’s arbeid i 2007 har vært gjennomført innenfor rammene av gjeldende strategi 
og tiltaksplan. Satsingsområdene gjenspeiler erfaringer fra arbeidet i foregående år og er en 
balanse mellom langsiktige strategiske tiltak, kortsiktige løsningsorienterte tiltak og utvikling 
av en bredere felles nasjonal IKT samhandlingsplattform. Innenfor hvert satsningsområde er 
det satt i gang ett eller flere delprosjekter som til sammen skal oppfylle målene definert for 
satsningsområdet. Ved utgangen av 2007 var 16 tiltak og prosjekter i aktivitet. Nasjonal 
IKT’s strategi ble revidert i 2006 til den gjeldende planen for perioden 2006 - 2007. 
Strategiens satsningsområder er:  
1. EPJ, Dokumentasjons-, prosess og planverktøy 
2. Elektronisk samhandling 
3. Meldingsutvesling 
4. Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og definerte fellestjenester 
5. Informasjonssikkerhet.   
6. Modell for leverandørsamhandling  
 
Arbeid med å revidere strategien ble satt i gang høsten 2007, og forventes å være ferdig 
vinteren 2008. 
 

 
Figur 1 Satsingsområder i 2006 og 2007 
  
I tillegg til tiltak og prosjekter som gjennomføres i regi av Nasjonal IKT, fremmes det 
fortløpende nye prosjektideer til Nasjonal IKT. I forbindelse med strategirevisjonen vinteren 
2007 – 2008 gjennomgås og oppdateres prioriteringsmekanismene i NIKT.  
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Prosjektporteføljen vil etter ny metodikk periodisk vurderes opp mot strategiske føringer, 
samt opp mot andre mulige tiltak og prosjekter. Dersom det vurderes at problemstillingen kan 
gi betydelige gevinster gjennom nasjonale grep, kan den inkluderes i tiltaksporteføljen. 
 
Sentrale saker i 2007 
Styringsgruppen for Nasjonal IKT, som leder arbeidet, har hatt 5 styringsgruppemøter i 
inneværende år. Mange av tiltakene og prosjektene Nasjonal IKT arbeider med har 
implikasjoner lokalt, og betyr noe for prioriteringer, systemer, organisasjoner og 
arbeidsprosesser lokalt. Viktige saker for Nasjonal IKT har blant annet vært2:  
 
1. Leveranse knyttet til å implementere nytt organisasjonskodeverk, OK 2007. Prosjektets 

hovedmål var ”Å bidra til økt kvalitet på helsestatistikken gjennom en standardisert måte 
å identifisere og beskrive enhetene på.”  Prosjektet har etablert en plattform for videre 
arbeid, og identifiserer videre arbeid for å nå målet i egen rapport ”Videreføring av 
OK2007”. Nasjonal IKT’s rolle i kodeverksarbeidet er å få på plass et system som gjør det 
mulig å implementere det nye kodeverket i spesialisthelsetjenestens systemer.  

 
2. Videreføring av et faglig rådgivende forum innen elektronisk pasientjournal (EPJ), og 

et mandat for dette. Fagforumet består av nøkkelpersoner fra RHF-ene innen området, og 
er et sentralt virkemiddel for å sikre faglig forankring og brukerstyring i viktige IKT-
spørsmål.  

 
I løpet av 2007 har EPJ-fagforum bl.a. startet arbeidet med å vurdere strategier for videre 
utvikling av EPJ-systemer med bedre forløp- og prosess-støtte, herunder definering av 
konsepter og komponenter som kan bidra til prosess-støttende EPJ. En nasjonal rapport 
knyttet til dette ble levert i 2007.  
 
I tillegg har EPJ - fagforum, som Arkitektur fagforum, som oppgave å gå gjennom 
prosjektforslag for å sikre at de er i samsvar med langsiktige målbilder. EPJ - fagforum er 
Nasjonal IKT’s råd i forhold til tema innen helseinformatikk. EPJ - fagforum samarbeider 
med Arkitekturprosjektet. 

 
3. Arbeidet med ”Langsiktig organisering av IKT-området for spesialisthelsetjenesten ble 

videreført i 2007. Målet for arbeidet er å realisere utvalgte målbilder for nasjonal 
samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten, hvordan bør IKT-virksomheten organiseres i 
fremtiden. Organisasjonen som prosjektet etablerer skal sikre økt gjennomføringsevne for 
felles nasjonale tiltak innenfor IKT-området. Prosjektet er etablert med egen 
styringsgruppe. Prosjektgruppen skal arbeide videre i 2008. 

 
4. Etablering av Arkitektur fagforum. Fagforumet jobber med å etablere en felles 

systemarkitektur for spesialisthelsetjenesten. I tillegg har fagforumet, som EPJ fagforum, 
som oppgave å gå gjennom prosjektforslag for å sikre at de er i samsvar med langsiktige 
målbilder. Arkitektur fagforum er Nasjonal IKT’s arkitekturfaglige råd. 

 
5. Utvikling og innføring av IKT-løsning for styring av syketransport ble påbegynt i 2006. 

Syketransport er en stor og økende utgiftspost for helse-Norge, og det er stort 
effektiviseringspotensial innen området. En krone spart på effektiv og hensiktsmessig 
syketransport, er en krone frigjort til helsearbeid. IKT-løsningen skal bidra til dette 
gjennom bedre styring og oversikt. Løsningen ble driftsatt i 2007, og pr september 2007 
var 600.000 turbestillinger og rekvisisjoner gjort i løsningen. 

                                                 
2 Se for øvrig vedlegg 1 for utfyllende informasjon om aktivitetene i 2007.  
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6. Etablering av felles elektronisk adresseregister i Norsk Helsenett. Når elektroniske 

meldinger med helsefaglig og personlig informasjon skal sendes, er det kritisk at den 
elektroniske adressen den sendes til er komplett, oppdatert, korrekt og entydig. Et felles 
adresseregister skal sikre dette. 

 
7. Pilotprosjekt for felles folkeregisterkatalog. Teste ut mulighetene for å ha en kilde til 

folkeregisterinformasjon for alle IKT-løsninger i spesialisthelsetjenesten. Dette vil lette 
oppfølging og vedlikehold av denne type data som brukes overalt i helsevesenet.  

 
8. Mange av tiltakene Nasjonal IKT arbeider med, knytter seg til myndighetspålagte krav 

med IKT-implikasjoner. Et viktig område for Nasjonal IKT i 2007 har vært å belyse 
ulike sider ved dette. Det er derfor utarbeidet metodikk for konsekvensanalyse. 
Metodikken skal sikre at innføringen av myndighetspålagte krav med IKT-implikasjoner 
skal bli bedre, mer effektiv og mer koordinert.  

 
Samarbeid og arbeidsformer 
Det har i sterkere grad enn tidligere blitt arbeidet for å etablere tettere koblinger mot andre, 
herunder eksisterende prosjekter og aktører som er relevante for Nasjonal IKT og 
spesialisthelsetjenesten. Et tettere samarbeid mellom prosjektene vil gagne begge parter 
gjennom bedre informasjonsflyt, læring på tvers og økt gjennomføringsevne gjennom felles 
ressursinnsats. Nasjonal IKT’s arbeid og tiltak oppstår og gjennomføres i samhandlingen 
mellom ulike aktører; mellom RHF-ene og HF-ene, SH-dir, Norsk Helsenett, HOD, de 
nasjonale kompetansesentrene med flere. Å etablere og vedlikeholde gode samarbeidsformer 
er derfor en prioritert oppgave for Nasjonal IKT.   
 
Erfaring fra Nasjonal IKT’s arbeid i 2007 
For perioden 2007 har Nasjonal IKT hatt 6 satsningsområder med individuelle mål med 
tilhørende tiltak for å nå disse målene. Målene har vært krevende og i mange tilfeller har 
målene vært mer visjonære enn inneværende periode har kunnet muliggjøre. Videre har 
målene beskrevet målbilder som til dels går ut over Nasjonal IKT’s virkeområde og har vært 
mer ambisiøse enn hva Nasjonal IKT har hatt ressurser til å realisere. Sammenhengen mellom 
målene i hvert enkelt satsningsområde og tiltakene som skal gi måloppnåelse, har derfor 
variert og overordnet kan vi si at graden av måloppnåelse varierer mellom satsningsområdene.  
 
Når vi oppsummerer ser vi økt samarbeid og bedret samordning som et klart resultat av 
arbeidet i Nasjonal IKT. Dette samarbeidet går innad i spesialisthelsetjenesten, og utad mot 
andre aktører som offentlige myndighetsorganer, private aktører, kommunale initiativer, 
kompetansesentrene etc. Nasjonal IKT får stadig flere henvendelser av ulike typer, noe man 
oppfatter som en klart positiv trend. Utfordringen med dette er at det krever 
gjennomføringskapasitet i Nasjonal IKT.  
 
Innenfor flere av satsningsområdene har måloppnåelsen vært god i perioden. Godt synlige 
resultater fra tiltak som Nasjonal IKT har initiert og fulgt opp, som en del av sin 
prosjektportefølje, er for eksempel løsning for pasienttransport eller det tekniske arbeidet 
rundt innføringen av OK 2007. Nasjonal IKT har også levert meget sentrale utredninger 
knyttet til Prosesstøttende EPJ og innledende analyse rundt området Kjernejournal. Dette er 
typiske områder der Nasjonal IKT har stor verdi, ved tidlige og strategiske grep for utvikling 
av spesialisthelsetjenestens IKT-løsninger.  
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Nasjonal IKT har fått etablert EPJ Fagforum og Arkitektur Fagforum. I gruppene utvikles det 
over tid konsensus på mange områder, konsensus som vil være med å sikre at de ulike RHF-
ene i større grad arbeider i samme retning. Arbeidet styrker det faglige arbeidet både nasjonalt 
og regionalt innenfor sentrale områder som helsefaglig IKT, og arkitektur. En gryende 
konsensus rundt sentrale utfordringer er den beste forutsetning for å skape enhetlige, 
nasjonale løsninger på sikt, samt for å unngå dobbeltarbeid og dubleringer.  
 
Nasjonal IKT har også levert viktige bidrag som ikke har vært innenfor gjeldende 
strategiplan, som for eksempel arbeidet med å utarbeide og foreslå en metodikk for å forholde 
seg til myndighetspålagte krav med IKT-implikasjoner, en metodikk som har bidratt til å 
tydeliggjøre konsekvenser av myndighetspålagte krav. 
 
Nasjonal IKT har styrket sin posisjon som synlig aktør, både som premissgiver og 
samhandlings- og kommunikasjonspart for IKT i spesialisthelsetjenesten. For aktører i 
sektoren og for aktører utenfor, er Nasjonal IKT det naturlige startpunkt når forhold knyttet til 
IKT skal diskuteres nasjonalt.  
 
Stadig flere blir også oppmerksomme på nytten av mer indirekte resultater fra arbeidet, slik 
som samordning på tvers av enheter i sektoren, løsning av felles problemer og utfordringer, 
deling av metodikk, kompetanse og informasjon i sektoren og overfor andre sektorer, gryende 
konsensusdannelse når det gjelder langsiktige målbilder og veien en må gå for å oppnå disse 
målbildene.  
 
En hovedkonklusjon fra arbeidet i Nasjonal IKT i 2007 er at å løse felles utfordringer 
nasjonalt, og å koordinere og samordne sin aktivitet i større grad enn det som var situasjonene 
tidligere, er hensiktsmessig og gir verdifulle bidrag kvalitets- og ressursmessig. Erfaringen 
viser imidlertid at nåværende organisering har tydelige begrensninger, særlig med hensyn på 
ressurser og gjennomføringskraft.  For å løse disse utfordringene har Styringsgruppen for 
Nasjonal IKT igangsatt prosjektet ”Langsiktig organisering av IKT-området”, Målet med 
dette prosjektet er å sikre økt gjennomføringsevne for felles nasjonale tiltak innenfor IKT-
området. Fram til denne langsiktige organiseringen er på plass, er fokuset for 2008 å løse 
utfordringene innenfor dagens rammer. 
 
2. Strategi- og tiltaksplan for 2008 – 2009 
Styrene i de fem RHF-ene godkjente våren 2004 ”Overordnet IKT-strategi for de regionale 
helseforetakene”. Strategi- og tiltaksplanen ble revidert i 2005 og 2006. Det er nå gjennomført 
en ny revisjon av strategiplanen, denne gangen slik at den foreslås gjort gjeldende for 2008 og 
2009. Styringsgruppen godkjent i møte 14.2.2008 den reviderte strategiplanen med en 
oppdatert tiltaksplan, jf. vedlegg 2.  
 
Den reviderte strategiplanen for Nasjonal IKT er herved oversendt til hvert regionalt 
helseforetak for vedtak. Styringsgruppen for Nasjonal IKT har etablert en felles side på 
internett, www.nasjonalikt.no. Dokumentene er også lagt ut åpent på dette nettstedet.  
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Hovedendringer i Nasjonal IKT’s strategi 
Nasjonal IKT’s strategi for den kommende perioden inneholder følgende endringer: 
 
Satsingsområdet Elektronisk samhandling fra forrige strategiperiode, er spisset og 
fokuserer nå på arbeidet med kjernejournal.  
I første omgang ønsker Nasjonal IKT å utrede hvilke behov i spesialisthelsetjenesten som kan 
løses ved hjelp av en kjernejournalløsning, tekniske så vel som funksjonelle og innenfor de 
rammer som blir gitt av regelverket. Videre vil man vurdere hvilke gevinster 
spesialisthelsetjenesten og pasienter kan oppnå gjennom dette. Gitt at utfallet av utredningen 
viser at en kjernejournal kan gi effektivitets- og kvalitetsforbedringer, ønsker Nasjonal IKT i 
neste omgang å bidra til utvikling og etablering av en nasjonal kjernejournalløsning.  
 
Tiltak  
Det etableres et utredningsprosjekt som skal: 
• kartlegge behov i spesialisthelsetjenesten som en kjernejournalløsning kan understøtte  
• undersøke muligheter og utfordringer (teknisk og juridisk) 
• innhente erfaringer fra relevante prosjekter nasjonalt og internasjonalt 
 
Basert på dette skal det legges frem en anbefaling med hensyn til spesialisthelsetjenestens 
deltagelse i en evt. nasjonal kjernejournalløsning. 
 
Satsingsområdet Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og definerte fellestjenester 
videreføres.  
Nasjonal IKT skal utarbeide arkitekturmessige krav og retningslinjer for ny- og 
videreutvikling av IKT-løsninger for spesialisthelsetjenesten. Krav og retningslinjer skal 
legges til grunn ved anskaffelser av IKT-løsninger. Prosjektet skal etablere en felles 
informasjonsmodell, etablere krav til de viktigste fellestjenester i forhold til en nasjonal 
systemarkitektur, etablere nasjonale føringer for portalløsning(er) i sektoren og lage forslag til 
organisering av forvaltning av en felles systemarkitektur.  
 
Nasjonal IKT skal bidra til etablering av enkelte fellestjenester som HER, 
Folkeregisterkatalogen, m.fl. for alle RHF-ene, og skal understøtte utrulling av disse. 
 
Tiltak  
• Videreføring Fagforum Arkitektur. 
• Hovedprosjekt IKT-arkitektur for spesialisthelsetjenesten. 
• Basert på arkitekturmålbildet, vurderer behovet for andre fellestjenester og tiltak.  
• Utarbeide plan for å realisere arkitekturmålbildet 
• HER - Regionalt rekvirentregister - pilotprosjekt  
• HER - Befolkning av adresseregisteret  
• Tilgjengeliggjøring av Folkeregisterkatalogen i Norsk Helsenett for alle RHF 
• Utarbeide felles del av migrasjonsplan for å nå arkitekturmålbilde 
• Avklaring av arkitekturimplikasjoner av satsingsområde 2;” EPJ som prosess-, 

beslutnings- og dokumentasjonsstøtte”  
 
Satsingsområdet Elektroniske meldinger videreføres.  
Spesialisthelsetjenesten og RHF-enes mål innenfor elektronisk meldingsutveksling er 
identiske med målene som listes i Samspill 2.0:  
• Minst 90 % av epikrisene sendes elektronisk fra spesialisthelsetjenesten 
• Minst 60 % av henvisningene sendes elektronisk til spesialisthelsetjenesten 
• Alle laboratorierekvisisjoner og -svar skal være elektroniske 
• 90 % røntgenrekvisisjoner og -svar skal være elektroniske 
• Epikriser og labsvar skal sendes til kommuner som er klar til å motta dette Side 91



• Bruk av ELIN-k meldinger skal piloteres 2008 og tidlig 2009. Forsiktig bredding av disse 
løsningene siste halvdel av 2009 

 
RHF-ene har ansvar for implementering av dette, og NIKT vil understøtte dette arbeidet 
gjennom nasjonale grep der dette er hensiktsmessig.  
 
Tiltak 
For å bidra til at helseforetakene skal nå definerte mål skal Nasjonal IKT: 
• Støtte til meldingsløftet på konkret bestilling fra Helsedirektoratet 
• Støtte ELIN-k prosjektets arbeid. 
• Videreføre KITHs Test- og godkjenningsordning ved delfinansiering  
• Bidra til eResept-prosjektet gjennom å delta med dedikert ressurs inn i Rekvirent-

prosjektet for koordinering på tvers av RHF 
• Understøtte krav om at alle HF tar i bruk forløpstesting mot Test- og 

godkjenningsordningen før nye meldinger tas i bruk og begynner å breddes. 
• Understøtte krav til HF om at systemer skal være godkjent for sending/mottak av 

relevante elektroniske meldinger. 
 
Satsingsområdet EPJ – dokumentasjon, prosess- og planverktøy videreføres.  
Nasjonal IKT skal konkretisere hvilke aktiviteter som må utføres på kort og mellomlang sikt 
for å realisere målbildet som utarbeidet, og formulere dette som en plan med faser, milepæler 
og kostnadsestimater. Planen må være omforent med andre relevante aktører, herunder 
brukersiden, fagdirektørforum og leverandørene.  
 
Tiltak  
• Videreføring EPJ-fagforum. 
• Kommunikasjon og forankring av målbildet i sektoren. 
• Etablere overordnet plan for utvikling av EPJ som prosess-, beslutnings- og 

dokumentasjonsstøtte. Dekomponere målbildet i aktivitetsoversikt for kort og mellomlang 
sikt. 

• Kartlegging av implikasjoner for den nasjonale IKT arkitektur. 
• Utvikling av nye metoder for utforming av protokoller integrert med den generelle 

fagutvikling ved institusjonene. 
• Forpliktelse fra leverandørene om en utviklingsvei. 
• Etablere en nasjonal RoS analyse for både kommunikasjons- og integrasjonsinfrastruktur. 
 
Satsingsområde Kvalitetsregistre er nytt i Nasjonal IKT's strategiplan.  
Nasjonal IKT skal bidra til å implementere en harmonisert teknisk løsning for regionalt eide 
nasjonale kvalitetsregistre.  Nasjonal IKT skal bidra med IKT-faglig kunnskap, 
hensiktsmessig metodikk og ressurser til videreutvikling av den tekniske løsningen slik at 
kvalitetsregistrene integreres med relevante EPJ-systemer.  
 
Tiltak  
• Beskrive og analysere eksisterende løsninger 
• Bidra til å utvikle harmonisert teknisk løsning  
• Tilrettelegge for utvikling av EPJ slik at registerbehov kan ivaretas i utviklingsarbeidet   
• Utvikle verktøy for rapporter og analyse av data i registrene 
• Legge teknisk til rette for presentasjon og offentliggjøring fra registrene 
• Arbeid mot leverandører og avklare grensesnitt mot med satsingsområde 2: EPJ – 

Dokumentasjons-, Prosess-, planverktøy. 
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Graden av modenhet varierer mellom de ulike satsingsområdene. Nasjonal IKT’s virkefelt er 
som regel knyttet til de tidlige utviklingsfasene. Figuren nedenfor illustrere dette. Som det 
fremgår av figuren er det bare satsingsområdet Meldingsutveksling som har en modenhet som 
tilsier realisering av resultater direkte i helseforetakene.  
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STYRESAK 67-2008  INTERNREVISJONSRAPPORT NR 13/08:  
 FULLMAKTSSTRUKTUREN I  
 FORETAKSGRUPPEN –  OPPSUMMERING 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
Styret i Helse Nord RHF ga i styresak 88-2007/1 Orienteringssaker – strekpunkt 2 oppdrag til 
internrevisjonen og revisjonskomiteen om å foreta en utredning av ”Håndtering av 
fullmaktsstrukturen i helseforetakene”. Bakgrunnen for oppdraget var helseforetakenes 
vanskelige økonomiske situasjon, jf. styresak 85-2007 Tertialrapport nr. 2-2007. 
 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gjennom fem revisjonsprosjekter utredet 
fullmaktsstrukturen og utarbeidet en samlerapport, Internrevisjonsrapport nr 13/08: 
”Fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen - oppsummering”, se vedlegg. 
 
Hovedformålet med revisjonsprosjektet er å fastslå hvorvidt fullmakts- og ansvarsstrukturene 
er innrettet på en slik måte at det er samsvar mellom tildelt fullmakt og budsjettansvar.  
Kjernen i problemstillingen er hvorvidt den som har budsjettansvar også har reell mulighet og 
gode forutsetninger for å styre kostnadene på det området han/hun har ansvaret for.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr 13/08: ”Fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen - oppsummering” 

tas til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 5: 
 

• Helse Nord RHF bør påse at anbefalingene som er gitt i de enkelte delprosjekter blir 
fulgt opp i helseforetakene.  
 

• Det bør vurderes om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at det bør 
samarbeides om fellesløsninger for hele foretaksgruppen. Det kan for eksempel synes 
naturlig å se på om begrepsbruk, stillingsbetegnelser osv bør harmoniseres ikke bare 
innenfor hvert foretak, men i hele foretaksgruppen. 

 
3. Styret ber om senest i løpet av våren 2009 å bli orientert om status i de problemstillinger 

som tas opp i rapporten. 
 
 
Bodø, 6. juni 2008 
 
 
Finn Henry Hansen 
Kst. adm. direktør 
 
Vedlegg:  Internrevisjonsrapport nr 13/08: ” Fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen - 

oppsummering” 
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1  INNLEDNING 
 
1.1 Bakgrunn og formål 

Styret i Helse Nord RHF ga i sak 88-2007 oppdrag til internrevisjonen og revisjonskomiteen om 
å foreta en utredning av ”Håndtering av fullmaktsstrukturen i helseforetakene”. Bakgrunnen for 
oppdraget var helseforetakenes vanskelige økonomiske situasjon, jf også styresak 85-2007.  
 
Hovedformålet med revisjonsprosjektet er å fastslå hvorvidt fullmakts- og ansvarsstrukturene er 
innrettet på en slik måte at det er samsvar mellom tildelt fullmakt og budsjettansvar.  

 
Kjernen i denne problemstillingen er hvorvidt den som har budsjettansvar også har reell mulighet 
og gode forutsetninger for å styre kostnadene på det området han/hun har ansvaret for.  
 
 
1.2 Avgrensing og gjennomføring 

Revisjonsprosjektet er gjennomført i form av fem delprosjekter, som alle er fullført og rapportert 
i begynnelsen av juni i år: 
 

Nordlandssykehuset HF    (Internrevisjonsrapport 08/08) 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  (Internrevisjonsrapport 09/08) 
Helgelandssykehuset HF    (Internrevisjonsrapport 10/08) 
Helse Finnmark HF    (Internrevisjonsrapport 11/08) 
Helse Nord IKT    (Internrevisjonsrapport 12/08) 

 
Internrevisjonen har kartlagt de overordnede strukturer i hvert av foretakene. (I denne rapporten 
benyttes begrepet ”foretak” om alle de reviderte enheter, selv om Helse Nord IKT ikke er et 
selvstendig foretak men en organisatorisk enhet i Helse Nord RHF.) Ved hvert sykehusforetak 
har vi i tillegg sett nærmere på organiseringen av fullmakter ved én avdeling. Rapporten baserer 
seg på disse gjennomgangene, og vi presiserer at organiseringen kan være annerledes ved andre 
avdelinger i foretakene. (Det fremgår av vedlegg 1 hvilke avdelinger som er gjennomgått.) 
 
Revisjonsarbeidet har dreid seg om den budsjettansvarliges mulighet til å styre kostnader 
(pengebruk), og vi har konsentrert arbeidet om visse typer kostnader og anskaffelser, primært de 
som er av vesentlig økonomisk betydning. Vi har ikke gått inn på inntektssiden ettersom 
styrevedtaket som ligger til grunn for revisjonsprosjektet er oppfattet å gjelde kostnadsstyringen.  
 
Ved Helgelandssykehuset HF er det vedtatt endringer i strukturen som nå implementeres, og vår 
gjennomgang og rapport bygger på foretakets beskrivelse av den nye strukturen. Også de andre 
foretakene arbeider for tiden med gjennomgang av sin organisering, hvor fullmaktsstruktur kan 
være ett av elementene. Her har vi vurdert gjeldende (gammel) struktur. 
 
Revisjonen er gjort ved dokumentgjennomgang, intervjuer og skriftlige og muntlige 
tilbakemeldinger fra foretakene. Våre funn og konklusjoner er gjennomgått i avslutnings-/ 
verifiseringsmøter med sykehusforetakene. I samsvar med pkt 5.4 første punktum i Instruks for 
internrevisjonen ble rapportutkastene sendt foretakene for uttalelse og kvalitetssikring av fakta 
før endelige rapporter ble skrevet.  
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1.3 Bestillermyndighet 

Når foretaket godkjenner en lønnsutbetaling eller en faktura for en tjeneste, vil arbeidet eller 
tjenesten allerede være utført/levert. Også varer er vanligvis mottatt før fakturaen kommer, og 
omgjøring av kjøpet er sjelden aktuelt. I realiteten blir altså de fleste kostnader påført foretaket 
allerede på bestillingstidspunktet. Dermed er det viktig for den budsjettansvarliges mulighet til å 
styre økonomien innenfor gitte rammer at vedkommende har kontroll med hva som 
rekvireres/bestilles. Slik kontroll oppnås ved at den budsjettansvarlige enten foretar bestillingen 
selv, eller godkjenner den. Kartlegging og vurdering av foretakenes rutiner for bestilling/ 
rekvirering av varer og tjenester har derfor vært en viktig del av dette revisjonsprosjektet.  
 
 
1.4 Fullmaktsstrukturens betydning for kostnadsstyringen 

Med begrepet ”fullmaktsstruktur” menes i dette prosjektet sammenhengen mellom budsjettansvar 
og fullmakt til å godkjenne kostnader gjennom attestasjon og anvisning, samt myndighet til å 
bestille/rekvirere varer, tjenester og arbeid. Noe forenklet kan man si at det er prosessene rundt 
selve pengebruken i foretaket.  
 
Denne fullmaktsstrukturen står svært sentralt i helseforetakenes økonomistyring, men muligheten 
til å styre økonomien innenfor et gitt budsjett påvirkes også av andre forhold/tiltak. Det kreves 
gode rutiner og beslutninger både i forkant av pengebruken og i den etterfølgende 
oppfølgingsfasen. Det er bl.a. viktig at budsjettansvaret er lagt på hensiktsmessige nivåer i 
organisasjonen, primært til medarbeidere med drifts-, fag- og personalansvar. Videre kreves det 
kompetente medarbeidere med tilgang på relevant informasjon, og man bør ha gode og klare 
retningslinjer/veiledninger knyttet til de ulike trinn i prosessene. I etterkant av pengebruken må 
det etableres gode rutiner for budsjettoppfølging, andre etterkontroller og rapportering, for å 
nevne noe av det viktigste. 
 
Selv om internrevisjonen i dette prosjektet bare i liten grad har sett på de rutiner og tiltak som er 
iverksatt i for- og etterkant av pengebruken, vil vi understreke at også slike rutiner og tiltak må 
være på plass for at man skal oppnå god budsjettstyring, det kan ikke sikres gjennom 
fullmaktsstrukturen alene. Det er også slik at dersom fullmaktsstrukturen ikke er ideell, vil andre 
rutiner og tiltak, som gode og klare retningslinjer og rask og grundig budsjettoppfølging, kunne 
kompensere noe for dette. 
 
 
2 FUNN OG VURDERINGER 

 
Direktørene ved alle foretakene har delegert budsjettansvar ned i organisasjonen.  
 
Fullmaktsstrukturen varierer atskillig foretakene mellom. Innholdet i hhv. attestasjons- og 
anvisningsfunksjonene er også ulikt i foretaksgruppen. Ved de fire sykehusforetakene skal 
kontrollen med at det er budsjettmessig dekning for kostnaden gjøres av den som attesterer, i 
Helse Nord IKT er denne kontrollen lagt til anviseren.  
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2.1 Budsjettansvarliges rolle ved bestilling og attestasjon/anvisning 

I følgende oppstilling fremgår om den budsjettansvarlige har kontroll med kostnadsbruken, enten 
allerede ved rekvirering/bestilling, eller gjennom godkjenning i ettertid (attestasjon/anvisning). 
(Der den budsjettansvarlige er inne allerede ved bestilling er det i denne sammenheng mindre 
vesentlig om vedkommende også godkjenner i ettertid. Feltet ”Godkjenning i ettertid” er derfor 
ikke fylt ut når svaret på spørsmålet om godkjenning ved bestilling/rekvirering er ”Ja”.) 
 
 

 
Budsjettansvarliges rolle i 

forhold til kostnader/ 
anskaffelser: 

 
Helse Finn-
mark HF 
m/sykepl.-
tjen. H.fest 
 

 
UNN HF 
m/ avd. 
Store Barn 
(v/BUK) 

 
Nordl.syke-
huset HF 
m/kirurg. 
sengeposter 

 
Helgel.sy-
keh. HF m/ 
medisinsk 
avd. N2 

 
 
Helse Nord 
IKT 

Foretar/godkjenner 
rekvirering? 
 

 
Ja 

 
Nei  

 
Nei 

 
Ja 

 
Ja 

 
Pålagt over-
tid/ekstra-
vakt 
 

Godkjenner (atteste-
rer/anviser) i ettertid? 
 

  
Nei 

 
Ja 

  

Foretar/godkjenner 
rekvirering? 
 

 
Nei 

 
Nei 

 
Nei 

 
Nei 

 
Nei 

 
Uforutsett 
overtid/ 
ekstravakt Godkjenner (atteste-

rer/anviser) i ettertid? 
 

 
(Ja) 

 
Nei 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

Initierer/melder 
behov 
 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Innleie fra 
vikarbyrå 
 Godkjenner (atteste-

rer/anviser) i ettertid? 
 

     

Initierer/melder 
behov 
 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 
 

 
Faste stil-
linger 
innenfor 
budsjett 

Godkjenner (atteste-
rer/anviser) i ettertid? 
 

     
 

Foretar/godkjenner 
bestilling? 
 

Nei 
(vanligvis) 

Nei 
(vanligvis) 

Nei 
(vanligvis) 

 
Nei 

Ikke 
aktuelt 

 
Lagervarer 
fra forsy-
ningslager Godkjenner (atteste-

rer/anviser) i ettertid? 
 

 
Nei 

 
Nei 

 
Nei 

 
Nei 

Ikke 
aktuelt 

Foretar/godkjenner 
bestilling? 
 

 
Ja 

 
Ikke alltid 

 
Ja 

 
Ikke alltid 

 
Ja 

 
”Skaffe-
varer” 
(ikke på 
lager) 
 

Godkjenner (atteste-
rer/anviser) i ettertid? 
 

  
Ikke alltid 

  
Ja 

 

Foretar/godkjenner 
bestilling? 
 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Reise-
regninger 

Godkjenner (atteste-
rer/anviser) i ettertid? 
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Vi presiserer at oversikten bygger på de overordnede strukturer pluss organiseringen av 
fullmakter ved én avdeling i hvert sykehusforetak. (”BUK” i overskriften for UNN HF står for 
”Barne- og ungdomsklinikken”.) Det er mulig at vi ville fått andre svar hvis andre avdelinger 
hadde blitt valgt ut for gjennomgang.  
 
Det skal nevnes at vi også har sett på rutinene rundt anskaffelse av medisinsk teknisk utstyr ved 
foretakene. For slike anskaffelser er budsjetter og beslutninger i stor grad sentralisert, og rutinene 
ved de kontrollerte avdelinger blir dermed lite relevante. Medisinsk teknisk utstyr er derfor ikke 
tatt med i oversikten ovenfor. 
 
Vi vil knytte kommentarer til noen av postene i oversikten: 

2.1.1 Overtid og ekstravakter 
Variabel lønn er ifølge helseforetakene den kostnaden det er vanskeligst å styre, fordi behovet for 
ekstravakter kan oppstå uten forvarsel. Det aller meste av dette behovet oppgis likevel å skyldes 
sykefravær (ofte vedrørende langtidssykemeldte) som man er kjent med på forhånd, hvor 
ekstravakt kan rekvireres av budsjettansvarlig på dagtid. I oppstillingen foran er dette benevnt 
”pålagt overtid/ekstravakt”.  
 
For uforutsett overtid er situasjonen lik ved alle foretakene: På kveld/natt og i helgene er den 
budsjettansvarlige normalt ikke til stede, og når behovet for økt bemanning oppstår må dette 
håndteres av ansvarlig vakthavende (i samsvar med gitte retningslinjer), selv om denne ikke har 
budsjettansvar. Ved fire av de kontrollerte enheter blir utbetalingene godkjent av 
budsjettansvarlige i ettertid, men ved avdelingen for Store Barn på Barne- og ungdomsklinikken 
(BUK) ved UNN er det avdelingssykepleiere uten budsjettansvar som attesterer lønnskostnadene. 
Det har også fremkommet at ved enkelte andre avdelinger i Helse Finnmark enn de vi har 
revidert er attestasjonsfullmakten delegert til kontorledere uten budsjettansvar.  
 
Situasjonen er en annen for pålagt overtid og ekstravakt. Det er bare ved UNN (avd. for Store 
Barn) og Nordlandssykehuset (kirurgisk sengepost) at slikt arbeid rekvireres av andre enn 
budsjettansvarlige. Ved Nordlandssykehuset blir utbetalingen godkjent av budsjettansvarlig i 
ettertid, men ved UNN blir også slik lønn attestert (godkjent) av avdelingssykepleiere uten 
budsjettansvar. 

2.1.2 Lagervarer fra sykehusets forsyningslager 
Bestilling av slike varer skjer enten gjennom opplegget for Aktiv Forsyning eller ved hjelp av 
innkjøps- og lagersystemet Clockwork. Helgelandssykehuset bruker Aktiv Forsyning, 
Nordlandssykehuset bruker Clockwork, mens UNN og Helse Finnmark benytter begge 
systemene. Aktiv Forsyning innebærer at ansatte i avdelingene henger opp brikker på ei tavle, 
som angir hvilke varer de trenger. Bestillingen skannes inn av ansatte fra forsyningsavdelingen 
uten ytterligere godkjenning. I Clockwork bestilles ordinære lagervarer av en som er tildelt 
bestillingsfullmakt i systemet, en rekvirent. Dette vil ofte være en ansatt uten budsjettansvar. 
Heller ikke her er det noen særskilt godkjenningsordning. Bestilling av lagervarer skjer dermed 
vanligvis uten at budsjettansvarlige er involvert, det gjelder for alle sykehusforetakene.  
 
Uttak fra forsyningslager blir ikke anvist ved foretaket. Den budsjettansvarlige vil dermed heller 
ikke se kostnaden i ettertid, før den blir regnskapsført.  
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2.1.3 ”Skaffevarer” 
Dette er varer som ikke lagerføres på sykehusets forsyningslager, men må bestilles fra 
leverandør. 
 
Ved UNN HF er det vanligvis seksjons- eller avdelingsledere som sender bestillingsanmodning 
til innkjøpsavdelingen, disse vil ikke alltid være tildelt budsjettansvar. Innkjøpsavdelingen har 
kunnskap og erfaring om hvem som har fullmakt til å bestille varer, men har per i dag ingen 
samlet oversikt over dette. Ordningen er altså lite formalisert. Fakturaen attesteres (godkjennes) 
ved avdelingen som skal ha varen, men ikke nødvendigvis av den som har budsjettansvar (det 
kan f.eks. gjøres av en kontorleder). 
 
Ved Helgelandssykehuset HF blir skaffevarene som oftest bestilt av avdelingsleder, som også har 
budsjettansvar for sin avdeling. I tillegg har noen ansatte lov til å bestille varer for inntil kr 5.000 
etter muntlig bemyndigelse fra avdelingsleder. Attestasjon av faktura, inklusive kontroll med 
budsjettmessig dekning, gjøres alltid av avdelingsleder.  
 
Ved Nordlandssykehuset HF er innkjøps- og bestillingssystemet Clockwork tatt i bruk til 
bestilling av skaffevarer. De andre foretakene opplyser at de planlegger å gjøre det samme. 
 
Clockwork sikrer en automatisering av bestillingsprosessen, og er bygget opp slik at en rekvirent 
med bestillingsfullmakt legger inn bestilling. Denne går til en godkjenner (definert rolle i 
Clockwork) for bekreftelse. Hvis rollen som godkjenner legges til budsjettansvarlig, vil dermed 
bestillingen være godkjent av budsjettansvarlig før den effektueres.  
 
 
2.2 Annet 

I revisjonsprosjektet har internrevisjonen også sett nærmere på følgende, som er av betydning i 
forhold til den budsjettansvarliges styring og kontroll med kostnader på eget område: 
 
• Er det sammenheng mellom budsjettansvar og godkjenningsmyndighet? 
• Kan bare den budsjettansvarlige og dennes overordnede attestere/godkjenne på koststedet? 
• Er det fastsatt beløpsgrenser for attestasjon og anvisning? 
• Er begrepsbruk, stillingsstruktur o.l. harmonisert? 
• Er begrepene ”attestasjon” og ”anvisning” klart definert? 
• Antall ansatte med attestasjons- og anvisningsmyndighet 
 
Se vedlegg 2 for utdyping av hvorfor disse forholdene er vurdert som viktige i denne forbindelse.   

 
 
I tabellen nedenfor gjengis funnene vi har gjort vedrørende disse forholdene: 
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Helse Finn-
mark HF 

 

 
UNN 
HF 

 
Nordlands-
sykeh. HF 

 
Helgelands-
sykeh. HF 

 
Helse Nord 

IKT 

Sammenheng budsjett-
ansvar – godkjenning? 
 

 
Nei 

 

 
Nei 

Ja 
(vanligvis) 

 
Ja 

 
Ja 

Kan bare budsjettansv. 
og overordnet attestere?  
 

 
Nei 

 
Nei 

Ja 
(vanligvis) 

 
Ja 

 
Ja 

Beløpsgrenser for 
attestasjon? 
 

 
Nei 

 
Nei 

 
Ja 

 
Ja 

 
Nei 

Beløpsgrenser for 
anvisning? 
 

 
Ja 

 
Ja 

 
Nei 

 
Ja 

 
Ja 

Harmonisert 
begrepsbruk m.m.? 
 

 
Ja 

 
Nei 

 
Nei 

 
Ja 

 
Ja 

”Attestasjon” /”anvis-
ning” skriftlig definert? 
 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

Antall ansatte med 
attestasjonsrett: 
 

 
222 

 
830 

 
403 

104 (under 
endring) 

 
45 

Antall ansatte med 
anvisningsrett: 
 

 
17 

 
13 

 
11 

103 (under 
endring) 

 
15 

 
 
Vi vil kommentere noen av disse funnene: 
 
Sammenheng mellom budsjettansvar og godkjenningsmyndighet:  
 
Ved Nordlandssykehuset HF er det i all hovedsak ledere med budsjettansvar som kan attestere 
(godkjenne mot budsjett). Ved kirurgisk avdeling er imidlertid attestasjonsfullmakt for 
kostnadssted knyttet til operasjonsstua delegert til ansatte uten tilhørende overføring av 
budsjettansvar.  
 
Helse Finnmark HF har i flere tilfeller tildelt attestasjonsfullmakt til kontorledere uten 
budsjettansvar. Det samme er tilfelle ved UNN HF, hvor også andre ansatte uten budsjettansvar 
har attestasjonsmyndighet. 
 
Kan bare den budsjettansvarlige og dennes overordnede attestere? 
 
For Nordlandssykehuset vises til beskrivelsen i starten av avsnittet ovenfor om ”Sammenheng 
mellom budsjettansvar og godkjenningsmyndighet”. 
 
Det fremgår ikke av fullmaktsregisteret i Helse Finnmark hvilket koststed fullmakten gjelder for. 
Den som har attestasjonsfullmakt kan dermed, rent systemteknisk, godkjenne kostnader på et 
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hvilket som helst koststed i foretaket. Dette innebærer risiko for at kostnader belastes et koststed 
etter godkjenning av andre enn den som har budsjettansvar der. Det skal bemerkes at dette vil 
kunne avdekkes gjennom kontrollen som foretas av den som anviser kostnaden.  
 
Praksisen som følges ved UNN for delegering av attestasjonsfullmakt innebærer at flere personer 
kan attestere på samme koststed.  
 
 
3 OPPSUMMERING, KONKLUSJON  

 
Det fremgår av pkt 2.1 foran at ingen av de reviderte foretakene har etablert en fullmaktsstruktur 
som innebærer at den budsjettansvarlige alltid har kontroll med kostnadsbruken allerede ved 
rekvirering/bestilling. Dette er ikke overraskende, for i virksomheter av denne art og størrelse er 
det neppe praktisk mulig å etablere en fullmaktsstruktur hvor den budsjettansvarlige selv 
iverksetter eller forhåndsgodkjenner alle anskaffelser/kostnader, jf. særlig behovet for overtid/ 
ekstravakter i helger og på nattestid. Etter internrevisjonens oppfatning bør foretakene likevel 
tilstrebe fullmaktsstrukturer som så langt det er praktisk mulig bringer de budsjettansvarlige inn i 
prosessene allerede på stadiet for bestilling/rekvirering av varer og tjenester.  
 
I tilfeller hvor den budsjettansvarlige ikke iverksetter eller forhåndsgodkjenner bestillingen viser 
oversikten i pkt 2.1 at vedkommende, med svært få unntak, kommer inn i prosessen når det skal 
godkjennes/bekreftes at det er budsjettmessig dekning for kostnaden. Det er hovedsakelig i 
forhold til varer som tas ut fra sykehusets forsyningslager at budsjettansvarlige verken involveres 
i bestilling/rekvirering eller godkjenner kostnaden i ettertid. Ved UNN HF og Helse Finnmark 
HF kan dette også være tilfelle for lønnskostnader ved overtid og ekstratimer (ved UNN også for 
skaffevarer).  
 
Oversikten som er tatt inn i pkt 2.2 viser at andre elementer som er viktige for den 
budsjettansvarliges mulighet til å styre kostnadene er godt ivaretatt ved Helgelandssykehuset HF 
og Helse Nord IKT, i all hovedsak også ved Nordlandssykehuset HF. Ved UNN HF og Helse 
Finnmark HF er imidlertid kontorledere (ved UNN også enkelte andre) tildelt 
attestasjonsmyndighet selv om de ikke har budsjettansvar, her kan det også forekomme at flere 
har anledning til å attestere på samme koststed. 
 
Etter internrevisjonens vurdering viser dette at fullmaktsstrukturen ved flere av de reviderte 
foretak/avdelinger legger godt til rette for de budsjettansvarliges styring av kostnadene på det 
området de har ansvaret for. Ved andre foretak synes det klart at det bør gjennomføres 
forbedringer.  
 
Det må samtidig understrekes at internkontrollen som er bygget inn i fullmaktsstrukturen isolert 
sett ikke vil være tilstrekkelig til å gi den budsjettansvarlige reell mulighet og gode forutsetninger 
for å styre de kostnadene han/hun har ansvar for. Den må alltid suppleres med andre rutiner og 
tiltak, som f.eks. hensiktsmessige strukturer for tildeling av budsjettansvar, klare retningslinjer 
for rekvirering av overtid og ekstravakter samt gode rutiner for løpende budsjettoppfølging.  
 
Hvorvidt de rutiner og tiltak foretaket har etablert samlet sett er gode nok for dette formålet eller 
om de bør endres, eventuelt suppleres med nye tiltak, avklares mest effektivt gjennom 
risikovurderinger.  
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4 ANBEFALINGER TIL FORETAKENE 
 

Internrevisjonen har i rapportene til alle fem foretak gitt en anbefaling som følger naturlig av 
konklusjonen sist i pkt 3 ovenfor:  
 
• Det bør foretas en risikovurdering for å avklare om fullmaktsstrukturen og øvrige rutiner og 

tiltak samlet sett gir tilfredsstillende sikkerhet for at de budsjettansvarlige har reell mulighet 
og gode forutsetninger for å styre kostnadene på sitt ansvarsområde, eller om rutinene bør 
forbedres, eventuelt suppleres med nye tiltak. 

 
I disse anbefalingene har vi også konkretisert enkelte forhold som bør inngå i vurderingen ved 
foretakene. For detaljene i dette viser vi til de enkelte rapporter (08/08 t.o.m. 12/08), men vi kan 
nevne at følgende går igjen i flere av anbefalingene: 
 
• Er budsjettansvar lagt på hensiktsmessig nivå? 
• Er bestillingsrutiner innrettet på en måte som gir den budsjettansvarlige ønsket innflytelse?  
• Vurdere rutinene for budsjettoppfølging  
• Vurdere gitte retningslinjer for rekvirering av overtid og ekstravakter 
• Vurdere sammenhengen mellom attestasjonsrett og lederansvar for fag, personal og 

økonomi 
 
Vi har også gitt noen få anbefalinger som ikke knytter seg direkte til risikovurderingene: 
 
• Helse Nord IKT bør sørge for avklaring/presisering av innholdet i en etablert ordning med 

budsjettansvar uten anvisningsmyndighet for seksjonsledere. 
 

• Helse Finnmark HF anbefales å innføre begrensninger i hvilke koststeder den enkelte kan 
attestere på, eventuelt også beløpsmessige begrensninger ved attestering, og å vurdere 
rutinene for delegering av attestasjonsfullmakt til ansatte uten budsjettansvar nærmere. 
 

 
5 ANBEFALINGER TIL HELSE NORD RHF 

 
Anbefalingene i rapporten til Helse Nord IKT er anbefalinger til Helse Nord RHF, i den forstand 
at Helse Nord IKT er en egen organisatorisk enhet i RHF-et.  
 
For øvrig har ikke virksomheten i det regionale helseforetaket vært vurdert i revisjonsprosjektet. 
På bakgrunn av Helse Nord RHFs påse-ansvar i forhold til de underliggende helseforetakene vil 
internrevisjonen likevel anbefale følgende: 
 
• Helse Nord RHF bør påse at anbefalingene som er gitt i de enkelte delprosjekter blir fulgt 

opp i helseforetakene.  
 

• Det bør vurderes om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at det bør 
samarbeides om fellesløsninger for hele foretaksgruppen. Det kan for eksempel synes 
naturlig å se på om begrepsbruk, stillingsbetegnelser osv bør harmoniseres ikke bare 
innenfor hvert foretak, men i hele foretaksgruppen, jf. eget punkt i vedlegg 2. 
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VEDLEGG 1 
 
AVDELINGER SOM ER GJENNOMGÅTT I REVISJONSPROSJEKTET: 
 
Helse Finnmark HF: Avdeling for sykepleietjeneste Klinikk Hammerfest 
 Medisinsk avdeling C 
 
Universitetssykehuset  Barne- og ungdomsklinikken, UNN Tromsø 
Nord- Norge HF: Avdeling for Store Barn 
 
 
Nordlandssykehuset HF: Kirurgisk avdeling ved Nordlandssykehuset Bodø 
 Kirurgiske sengeposter 
 
 
Helgelandssykehuset HF:  Medisinsk avdeling N2 på Helgelandssykehuset Rana 
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VEDLEGG 2 
 
 
VEDR. PKT 2.2: ANDRE FORHOLD AV BETYDNING FOR DEN 
BUDSJETTANSVARLIGES STYRING OG KONTROLL AV KOSTNADER: 
 
Kort om hvorfor internrevisjonen har kartlagt de forhold som er oppsummert i rapportens pkt 2.2: 
 

• Er det sammenheng mellom budsjettansvar og godkjenningsmyndighet? 
 
For å sikre den budsjettansvarlige gode forutsetninger for økonomistyring er det viktig at 
vedkommende selv er den som godkjenner at det er budsjettmessig dekning for kostnaden, 
eventuelt at funksjonen ivaretas av en med overordnet budsjettansvar.  
 
Ved sykehusforetakene ligger denne godkjenningsfunksjonen inne som en del av det å 
attestere kostnaden, mens det ved Helse Nord IKT er en av oppgavene til den som anviser.   

• Kan bare den budsjettansvarlige og dennes overordnede attestere/godkjenne 
på koststedet? 
 
Når budsjettansvar er delegert nedover i organisasjonen er det naturlig at også den 
overordnede kan godkjenne kostnader på koststedet til den som har fått delegert myndighet. 
Hvis retten til å godkjenne på dette området også er tildelt andre i organisasjonen, kan de 
ansvarlige miste oversikt og budsjettstyringen kan bli vanskeligere.   

• Er det fastsatt beløpsgrenser for attestasjon og anvisning? 
 

Gjennom beløpsgrenser for attestasjon og anvisning legges det begrensningen for hvor 
store kostnader som kan godkjennes på ulike nivåer i organisasjonen. Dermed sikrer man at 
store kostnader blir kjent for (og godkjent av) de overordnede budsjettansvarlige, noe som 
er viktig for deres styring og kontroll.  

• Er begrepsbruk, stillingsstruktur o.l. harmonisert? 
 

I forhold til målet for revisjonsprosjektet, som er å vurdere om den som har budsjettansvar 
også har reell mulighet og gode forutsetninger for å styre kostnadene innenfor sitt 
ansvarsområde, er ikke slik harmonisering nødvendigvis avgjørende. Det kan likevel være 
viktig, bl.a. fordi harmoniseringen legger til rette for å definere ansvar og myndighet inn i 
bestemte stillinger (stillingsstyrte fullmakter).  

• Er begrepene ”attestasjon” og ”anvisning” klart definert? 
 

Klart definerte begreper er viktig for at den som utøver attestasjons- eller 
anvisningsmyndighet skal kunne vite nøyaktig hva dette innebærer og hvilke kontroller 
som forventes utført.  

• Antall ansatte med attestasjons- og anvisningsmyndighet 
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Foretakene har valgt ulike prinsipper for tildeling av attestasjons- og anvisningsmyndighet. 
Dette, og den betydelige variasjonen i størrelse foretakene mellom, fører til at det er stor 
forskjell i antall ansatte som har attestasjons- og anvisningsmyndighet.  
 
Etter internrevisjonens oppfatning gir størrelsen på gruppen ansatte med slik 
godkjenningsmyndighet en indikasjon på hvor stor utfordring det er å etablere et system 
som ivaretar den budsjettansvarliges styringsmulighet godt nok, men antallet alene gir ikke 
grunnlag for konklusjoner om hvordan dette fungerer i organisasjonen. 
 
Tallene i oversikten er innhentet i løpet av våren 2008 og kan være endret i ettertid. 
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STYRESAK 68-2008  TUBERKULOSEKONTROLLPROGRAMMET  
 2008-2011, JF. STYRESAK 47-2008 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
Bakgrunn/fakta 
Tuberkuloseprogrammet 2008-2011 i Helse Nord ble behandlet i styremøte i Helse Nord 
RHF, den 14. mai 2008 (jf. styresak 47-2008) med vedtak om at saken utsettes for behandling 
i neste styremøte, den 18. juni 2008.  
 
Saken ble utsatt til behandling til neste styremøte, da to sentrale medlemmer av 
arbeidsgruppen også hadde avgitt høringsuttalelse for KORSN (Kompetansesenter i 
smittevern Helse-Nord RHF) med forslag til forbedringer av rapporten. Det ble funnet 
hensiktsmessig at hele arbeidsgruppen fikk høringsuttalelsen til gjennomsyn og at rapporten 
eventuelt kunne oppgraderes i forhold til denne.  
 
Hele arbeidsgruppen for revisjon av Tuberkuloseprogrammet 2008-2011 har nå fått 
forslagene til endring på høring, og det var ingen av medlemmene som hadde innsigelser på 
de foreslåtte endringer.  
 
Vurdering 
Medlemmene i arbeidsgruppen for revisjon av Tuberkuloseprogrammet i Helse Nord har 
ingen anmerkninger til de foreslåtte endringene i rapporten skissert av Tone Ovesen og 
Kirsten Gravningen (høringsuttalelse fra KORSN). Endringene er derfor implementert i 
Tuberkuloseprogrammet 2008-2011. 
 
Tuberkulosekontrollprogrammet 2008-2011 for Helse Nord er etter adm. direktørs vurdering 
en god og gjennomarbeidet revisjon av tuberkulosekontrollprogrammet fra 2003. 
Tuberkulosekontrollprogrammet skal inngå i regional smittevernplan for Helse Nord. 
Programmet vil kunne bidra til å nå målsettingen om at alle tuberkulosetilfeller blir oppdaget 
og behandlet etter gjeldene retningslinjer og at nysmitte skal forebygges. 
 
Regionalt tuberkulosekontrollprogram skal omfatte alle ledd av tuberkulosekontrollen i Helse 
Nord, for pasientene i forhold til forebygging, diagnostikk, behandling, oppfølging og 
smittesporing, samt for alle involverte helsearbeidere. Tuberkulosekontrollen ivaretas av 
kommuner og helseforetak, og det må etableres gode rutiner og godt samarbeid for å lykkes 
med dette. 
 
Tuberkulosekontrollprogrammet inneholder også vurderinger av hva som vil kreves av 
økonomiske ressurser. For perioden totalt vil dette beløpe seg til ca. 1,5 mill kr. 
 
Adm. direktør foreslår at tuberkulosekontrollprogrammet godkjennes som en del av det 
regionale helseforetaks smittevernplan. 
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Styret for Helse Nord inviteres til å fatte følgende vedtak 
 
Tuberkulosekontrollprogrammet 2008-2011 godkjennes og skal inngå i regional 
smittevernplan for Helse Nord. Gjennomføring av enkelttiltak vurderes i forbindelse med 
budsjettarbeidene for 2009-2011. 
 
 
Bodø, den 6. juni 2008 
 
 
Finn Henry Hansen 
kst. adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Tuberkulosekontrollprogrammet 2008-2011, revidert etter høringsuttalelse 
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1. SAMMENDRAG 
 
Regionale helseforetak er i følge Forskrift om tuberkulosekontroll pålagt å utarbeide et 
tuberkulosekontrollprogram. Tuberkulosekontrollprogrammet skal være en del av det 
regionale helseforetakets smittevernplan. Det skal angis hvem som har det faglige og 
organisatoriske ansvar for de tiltakene programmet omfatter (§2-1). Dette dokumentet er en 
revisjon av Helse Nords tuberkulosekontrollprogram fra 2003. Oppbyggingen og innholdet er 
endret slik at denne utgaven er organisert tilnærmet lik Smittevernplan Helse Nord 2008-
2011. 
 
Et overordnet mål for tuberkulosekontrollprogrammet er at alle helseforetak i Helse Nord skal 
oppfylle myndighetskravene gitt i Forskrift om tuberkulosekontroll. Målet med tuberkulose-
kontrollen er å diagnostisere, forebygge og behandle tuberkulose effektivt i landsdelen og 
sikre at myndighetskrav følges. Det er også viktig å kartlegge den faktiske situasjonen i Nord-
Norge, og definere utfordringer og satsingsområder slik at tuberkulosekontrollprogrammet er 
tilpasset forholdene i helseregionen. 
 
Tuberkulosekontrollen ivaretas av kommuner og helseforetak, og det må etableres gode 
rutiner og godt samarbeid. Helse Nord er en langstrakt landsdel med 88 kommuner og fire 
helseforetak over et stort geografisk område. Ved revisjonen i 2003 ble det ansatt fire 
tuberkulosekoordinatorer ved helseforetakene i Troms og Nordland. I Helse Finnmark valgte 
man å legge denne funksjonen til eksisterende hygienesykepleierstillinger. Tuberkulose-
koordinator fungerer blant annet som bindeledd mellom kommuner og helseforetak for å sikre 
best mulig tuberkulosekontroll. 
 
Arbeidsgruppens anbefalinger i forhold til tiltak står nevnt under hvert delkapittel. 
Tuberkulosekontrollprogram 2003 hadde ingen anbefalte tiltak, det er derfor ikke aktuelt å 
omtale restanser og måloppnåelse fra 2003. Hovedsatsingsområdene innen tuberkulose-
kontroll i Helse Nord for perioden 2008-2011 vil være: 
 

• Gjennomføre DOT med antituberkuløse legemidler for alle tuberkulosepasienter i Helse Nord. 
• Styrke årvåkenheten for tuberkulose i Helse Nord, med spesiell vekt på MDR TB. 
• Være pådriver for skissert utbygging av luftsmitteisolat i regionen. 
• Sørge for at prosedyrer og internkontroll av prosedyrer relatert til tuberkulose følger 

anbefalingene i tuberkulosekontrollprogrammet til Helse Nord og veiledere/retningslinjer 
utgitt av FHI. 

• Opprettholde tuberkulosekoordinatorfunksjonen i tilfredsstillende stillingsbrøk. 
• Oppnevne regional rådgivingsgruppe for tuberkulose i Helse Nord. 

 
Visjon: 
Tuberkulosekontrollen i Helse Nord skal gjennom kompetanse, rutiner og samarbeid sikre at 
alle tuberkulosetilfeller blir oppdaget og behandlet etter gjeldende retningslinjer. Nysmitte 
skal forebygges. 
 

2. DEFINISJONER 
 
BAL: Bronkoskopi med bronkial skyllevæske. 
 
DOT (Directly Observed Treatment): Direkte observert behandling; går ut på at helsepersonell 
observerer pasientens inntak av alle doser av tuberkulosemedikamenter (§1-2). 
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DOTS (Directly Observed Treatment, Short-course): Direkte observert kortvarig behandlingskur, 
er internasjonalt anbefalte strategi i kampen mot tuberkulose. DOTS kombinerer fem elementer: 
Politisk forpliktelse, diagnose ved hjelp av mikroskopi, gratis og nok medisiner, oppfølging og 
overvåking av systemer og direkte observasjon av medisininntak. 
 
FHI: Nasjonalt folkehelseinstitutt, www.fhi.no  
 
HIV: Humant Immunsvikt Virus. Virussykdom som globalt smitter seksuelt, ved blodsmitte og fra 
mor til barn. Sykdommen vil over tid medføre redusert immunforsvar slik at opportunistiske 
infeksjoner opptrer. HIV-infeksjon kan resultere i HIV-sykdom og AIDS1. 
 
IGRA (Interferon-gamma Release Assays)-test: Nye immunologiske blodtester for diagnostikk av 
tuberkulose. Testene er basert på antigener spesifikke for M. tuberculosis-komplekset og er således 
mer presise for påvisning av tuberkulose enn tuberkulintesten som er i bruk i dag2. 
 
KHT: Kommunehelsetjenesten 
 
KORSN: Kompetansesenter i smittevern Helse Nord, www.unn.no/korsn  
 
Luftsmitteisolat/undertrykksisolat: Isolat med sluse og kontrollert undertrykksventilasjon, eget 
toalett, dusj og dekontaminator3. Her brukes kun benevnelsen luftsmitteisolat. 
 
Mantoux: Internasjonalt anvendt tuberkulinprøve, anvender Purified Protein Derivate (PPD). 
Mantoux-metode erstattet 1. juli 2004 Pirquet-metode i Norge4. 
 
Mikrobiologisk diagnostikk: Direkte mikroskopi og/eller dyrkning av prøvemateriale fra pasient 
utført i mikrobiologisk laboratorium. 
 
MDR TB (Multidrug Resistant Tuberculosis): Multiresistent tuberkulose, tuberkulose forårsaket av 
bakterier som er motstandsdyktige mot de to viktigste tuberkulosemedikamentene isoniazid og 
rifampicin, eventuelt også mot flere medikamenter5. 
 
Resistent tuberkulose: Tuberkulose forårsaket av bakterier som er motstandsdyktige mot ett eller 
flere tuberkulosemedikamenter6. 
 
TB: Tuberkulose 
 
Tuberkulinprøve: Viktigste anvendelse er å kunne påvise om et individ er smittet med M. 
tuberculosis. Tuberkulinprøven er en grov metode med mange feilkilder. 
 
WHO (World Health Organisation): Verdens helseorganisasjon, www.who.int  
 
XDR TB (Extensively Drug-Resistant Tuberculosis): Tuberkulose som er resistent mot 
fluorokinoloner og minst ett av tre andrelinjemedikamenter (capreomycin, kanamycin og amicacin), i 
tillegg til å være MDR TB7. 
 

                                                           
1 Seksuelt overførbare infeksjoner SOI (09.08.2004), www.fhi.no 
2 MSIS-rapport nr. 10/2007: Anbefalinger for bruk av Interferon.gamma Release assays (IGRA) ved diagnostikk 
av tuberkulose i Norge. 
3 Isoleringsveilederen. Smittevern 2004:9 s. 15 
4 Smittevern 7, revidert kapittel 8.3, tuberkulinprøving 
5 Smittevern 7 2002:25 
6 Smittevern 7 2002:25 
7 http://www.who.int/tb/xdr/faqs/en/index.html 
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3. INNLEDNING 
  

3.1 Arbeidsgruppens mandat 
 
Arbeidsgruppen for revisjon av tuberkulosekontrollprogrammet skal med forankring i Lov om 
smittsomme sykdommer og Forskrift om tuberkulosekontroll: 
 

• Revidere og oppdatere eksisterende tuberkulosekontrollprogram.  
• Vurdere behovet for felles løsninger mellom helseforetakene og eventuelt fremme forslag om 

løsning for dette. 
• Bygge tuberkulosekontrollprogrammet på faglig anerkjente standarder. 
• Sette tuberkulosekontrollprogrammet i sammenheng med de helsemessige utfordringene i 

nordområdene. 
 
Kompetansesenteret i smittevern i Helse Nord (KORSN) tok initiativ til å revidere 
tuberkulosekontrollprogrammet parallelt med revisjon av smittevernplanen. Arbeidsgruppen 
ble formelt oppnevnt av fagavdelingen i Helse Nord 14. mars 2007. Arbeidsgruppen har hatt 
ett møte, kontakt utover dette har vært per telefon og e-mail. 
  
Arbeidsgruppen har bestått av: 
 
Tone Ovesen  Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (prosjektleder KORSN/ 

TBkoordinator UNN Tromsø) 
Kirsten Gravningen Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (regional smittevernlege) 
Oddvar Larsen   Helse Nord RHF (spesialrådgiver) 
Anita Brekken   Helse Finnmark, Klinikk Kirkenes (TBkoordinator/hygienesykepleier) 
Per Røyset   Lungemedisin, UNN Tromsø (overlege) 
Kjellaug Enoksen  Infeksjonsmedisinsk seksjon, UNN Tromsø (seksjonsoverlege) sluttet 23.11.07. 
Vegard Skogen   Medisinsk avd., UNN Tromsø (dr. med, assistenlege) 
Olaf Alexandersen  Lungemedisinsk seksjon, NLSH Bodø (overlege) 
Hans Henrik Strøm  Lungemedisinsk seksjon, Helgelandssykehuset Sandnessjøen (overlege) 
 
Rådgiver Halvar Steen, Senter for økonomi og analyse, UNN HF har medvirket til å utarbeide 
oversikt over kostnader. 
 

3.2 Avgrensning av kontrollprogrammets virkeområde 
 
Forskrift om tuberkulosekontroll gjeldende fra 1.1.2003 § 2-4 omhandler det regionale 
helseforetakets ansvar og sier: 
 

”Tuberkulosekontrollprogrammet til det regionale helseforetaket skal sikre ivaretakelsen av 
alle nødvendige rutiner for tiltak og tjenester som det regionale helseforetaket er ansvarlig for 
etter spesialisthelsetjenesteloven og smittevernloven, herunder rutiner for håndtering av 
henvisninger, behandling, rådgiving, opplæring, smitteoppsporing, overvåking og 
oversendelse av meldinger.” 

 
Tuberkulosekontrollprogrammet belyser status i Helse Nord i forhold til behandlingskapasitet, 
behandlingsmuligheter og forhold som gjelder daglig virksomhet. Programmet beskriver også 
behovet for personell, isolater og andre forhold av betydning. 
 
Kommunene har flere ansvarsområder i tuberkulosekontrollen; forebyggende tiltak, screening 
og oppfølging av pasienter. Kommunene skal ha egne tuberkulosekontrollprogram som 
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omhandler dette. I ulike lovverk er kommunene og helseforetakene pålagt å samhandle og 
samordne sine beredskapsplaner. Tuberkulosekoordinator har en sentral rolle i samhandlingen 
og skal være et bindeledd mellom kommunene og helseforetak.  
 

3.3 Faglig bakgrunn  
 
I Norge diagnostiseres det hvert år 300-350 tilfeller av tuberkulose. Nedgangen i nye tilfeller 
av tuberkulose i Norge har stanset opp. Det skjer en kraftig økning i forekomst og resistens i 
våre nærområder og globalt, samtidig med økt reisevirksomhet og migrasjon. WHO anslår at 
1,6 million dødsfall i verden i 2005 skyldtes tuberkulose. Spredning av HIV-infeksjonen er 
medvirkende årsak til den økte forekomsten8. MDR TB er et økende problem både globalt og 
til en viss grad også i Norge. Denne formen for tuberkulose er vanskelig å behandle, og 
prognosen er usikker, da helbredelsesraten bare er 60-80 % selv ved avanserte behandling9. 
 
Tuberkulose skyldes bakterien Mycobakterium tuberculosis. I de fleste tilfellene oppstår 
sykdommen i lungene, men tuberkulose kan ramme alle kroppens organer. Tuberkulose-
bakterien kan etter smitte ligge latent i kroppen. Om lag én av 10 smittede utvikler tuberkuløs 
sykdom i løpet av i livet. Cirka 2/3 av tuberkulosetilfellene i Norge utgjøres av lunge-
tuberkulose. Mer enn tre av fire nye tuberkulosetilfeller forekommer blant utenlandsfødte, og 
de fleste er smittet i sitt opprinnelsesland før ankomst til Norge. Norskfødte pasienter med 
tuberkulose er stort sett eldre personer som ble smittet i yngre år da det var høy forekomst av 
tuberkulose i landet, og som utvikler sykdom når de blir eldre og svekket. 
 
Tuberkulose smitter med luftsmitte eller fjerndråpesmitte. Når en person med smitteførende 
lungetuberkulose hoster, nyser, snakker, ler eller synger, frigjøres bitte små smitteførende 
dråper eller aerosoler til luften. De minste dråpene kan passere slim og flimmerhår og nå helt 
ned i de minste lungeforgreininger hos dem som puster inn dråpene10. Smitterisikoen varierer 
ut fra hvilken og hvor langvarlig kontakt en har hatt med den syke. Undersøkelser av 
tuberkulosesmitte etter eksponering under flyreiser viser at risikoen for tuberkulosesmitte 
først blir signifikant etter flere timers samvær med en person med smitteførende tuberkulose. 
For helsepersonell vil imidlertid risikoen kunne øke dersom en eksponeres for risikofylte 
prosedyrer, det vil si prosedyrer der det fremkalles hoste eller ved annen form for 
aerosoldannelse11. 
 

3.4 Tuberkulosekontroll i nordområdene 
 
Med Nord-Norges nærhet til Nordvest-Russland er det sannsynlig at forekomst av tuberkulose 
og MDR TB vil øke i årene som kommer. Forekomsten av tuberkulose og MDR TB er 
bekymringsfull i Russland. Det kreves en spesiell årvåkenhet i forhold til tuberkulose i Nord-
Norge og spesielt i grenseområdene i Finnmark. I 2006 utgjorde russere ca. 10 % av 
befolkningen i Sør-Varanger kommune. Det var ca. 105 000 grensepasseringer i 2006. Politiet 
i Sør-Varanger anslår at det til enhver tid befinner seg mellom 40-50 russiske båter ved 
Kirkenes havn og at 1100-1200 russiske sjømenn har landlov hver dag. 
 
Helseforskjellene mellom Norge og Russland er store med betydelige ulikheter i levealder og 
folkehelse. I 2006 var forekomsten av tuberkulose i Arkhangelsk oblast (region) 72,9 per 

                                                           
8 http://www.who.int/tb/xdr/faqs/en/index.html 
9 Smittevern 7 2002:88 
10 www.fhi.no – tuberkulose – fakta om tuberkulose 
11 Smittevern 7 2002:43-44, 49 

Side 116



Tuberkulosekontrollprogram 2008 – 2011 Helse Nord RHF 

 

 8

100 000 innbygger sammenlignet med forekomsten i Norge som årlig er mellom 6,3-7,4 per 
100 000. I Murmansk oblast rapporteres det om en forekomst på 250-350 tilfeller per år, og da 
er ikke forekomst av tuberkulose i fengselssystemet inkludert, se tabell 1. Nesten 90 % av alle 
tuberkuloseisolatene i Murmansk og Arkhangelsk har én eller annen form for resistens. Et 
stort antall pasienter har svært resistente former for tuberkulose12.  
 
Tabell 1. Forekomst av tuberkulose, Norge, Murmansk oblast og Arkhangelsk oblast. 
 
 Norge Murmansk Arkhangelsk 
TB tilfeller per år 300 - 350 250 - 350* 1058 ** 
Forekomst per 100 000 6,3 - 7,4 X 72,9 ** 
Resistens per år 3 ***  ~90 % av TBtilfeller ~90 % av TBtilfeller 
* Forekomst i fengselssystemet er ikke inkludert 
X  Ikke mulig å regne total forekomst da tallene ikke er komplette 
**  Tall fra Arkhanglesk region for 2006, inkludert i fengselssystemet 
*** MDR TB og XDR TB i 2006 
 
Det ble i Norge i 2006 diagnostisert to personer med MDR TB. Begge kom fra land i tidligere 
Sovjetunionen. Videre ble det diagnostisert én person av norsk opprinnelse smittet i utlandet 
med XDR TB13. 
 
Utfordringene vil være å fange opp personer som er smitteførende og/eller syke, samt å 
kontrollere personer som kan ha vært utsatt for smitte. Med et stort antall grensepasseringer 
kan tuberkulosekontrollen kompliseres ved at det blir vanskelig å holde oversikten. Involverte 
aktører må ha et godt samarbeid, og det må være klare prosedyrer for samhandling. Norsk 
politi skal melde fra til KHT om personer som er aktuelle for tuberkulosekontroll. KHT skal 
henvise aktuelle personer videre til spesialisthelsetjenesten. Helsepersonell involvert i 
tuberkulosekontroll i Nord-Norge og Nordvest-Russland må samarbeide på tvers av grensen, 
og begge parter må være kjent med forekomst og behandlingsstrategier i nordområdene.  
 
Tuberkulosekoordinatorene i Helse Nord arrangerte i juni 2007 ”Erfaringsutvekslingskurs i 
Murmansk for tuberkulosekoordinatorer i Norge og helsearbeidere knyttet til tuberkulose i 
Murmansk og Arkhangelsk”. Det ble etablert kontakt, og målet er å utvikle nettverket og 
møtes jevnlig for utveksling av kunnskap og erfaring. 
 

4.   MYNDIGHETSKRAV, FAGLIGE STANDARDER OG 
NORMER 

 

4.1 Lover og forskrifter 
 
Tuberkulose er den eneste smittsomme sykdommen i Norge som har egen forskrift. Norge har 
en lang tradisjon for lovregulering av kontrolltiltak mot tuberkulose. Her nevnes kun ved tittel 
de lover og forskrifter som direkte involverer tuberkulose. Disse finnes på www.lovdata.no.  

• Lov om smittsomme sykdommer, fra 01.01.1995, sist endret 01.01.2006 
• Forskrift om smittevern i helsetjenesten, fra 01.07.2005 
• Forskrift om tuberkulosekontroll, fra 01.01.2003 
• Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for 

smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer 
(MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften), fra 01.07.2003 

                                                           
12 Tall fra konferanse om tuberkulose i Murmansk 13-14. juni 07. Forelesere Jelena Ilitchnya Nikishova, 
Arkhangelsk og Janna Georgijevna Pomakho, Murmansk. 
13 www.fhi.no – Tuberkulose i Norge 2006 
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• Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på 
arbeidsplassen, fra 01.01.1998 sist endret 01.01.2003 

4.2 Faglige standarder i forhold til tuberkulosekontroll 
 
Lov om smittsomme sykdommer og Forskrift om smittevern i helsetjenesten er hovedgrunnlaget 
for smittevernarbeidet i norske sykehus og andre helseinstitusjoner. Forskrift om tuberkulose-
kontroll omhandler spesifikt alle områder av tuberkulosekontrollen. FHI har utarbeidet en 
veileder til forskriften: Smittevern 7 - Forebygging og kontroll av tuberkulose. Veilederen 
utdyper innholdet i forskriften og er sammen med forskriften styrende for tuberkulose-
kontrollen i Norge. Andre veiledere utgitt av FHI som også kan være aktuelle i forhold til 
tuberkulosekontroll, er for eksempel: Smittevern 9 - Isoleringsveilederen og Smittevern 14 - 
Vaksinasjonsboka.  
 

4.3 Anbefalinger vedrørende personellressurser 
 
Smittevernplan Helse Nord 2008-2011 gir oversikt over smittevernpersonellressurser som bør 
være på plass i sykehus av ulik størrelse. Tuberkulosekontrollprogrammet omtaler kun 
tuberkulosekoordinatorer og behandlende legespesialister, angående øvrig smittevernpersonell 
henvises det til smittevernplanen.  
 

 4.4 Målsettinger  
 
Hovedmålsetting for tuberkulosekontroll er tidlig diagnostikk og effektiv behandling. 
Spesifikke mål for tuberkuloseforebygging og kontroll i Helse Nord: 

• Alle pasienter med mistanke om tuberkulose skal ta mikroskopi- og dyrkningsprøver før 
behandlingsstart. Hos alle med positivt bakteriefunn skal det tas prøve til dyrkning under 
behandlingen og etter avsluttet behandling. 

• Alle tuberkulosepasienter skal ha påbegynt behandling innen tre måneder etter symptomdebut. 
• Alle som behandles for tuberkulose, skal ha DOT. 
• Alle pasienter skal diagnostiseres, og behandling iverksettes på et så tidlig tidspunkt at ingen 

skal dø av aktiv tuberkulose. 
• God smitteoppsporing rundt alle tuberkulosepasienter skal utføres.  
• Myndighetskrav for tuberkulose skal overholdes. 
• Godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skal vektlegges. 
• Samarbeid innen tuberkulosearbeid i nordområdene skal videreutvikles. 

 

4.5 Utfordringer  
 
Spesifikke utfordringer i tuberkuloseforebygging og kontroll i Helse Nord: 

• Lite fokus på tidlig tuberkulosediagnostikk, spesielt blant norskfødte. 
• Svært få luftsmitteisolater ved sykehusene i Helse Nord. 
• Store geografiske avstander i regionen. 
• Mange små kommuner og få tilfeller av tuberkulose i den enkelte kommune, vanskeliggjør 

opprettholdelsen av kompetanse. 
• Stor utskifting av leger i både kommune- og spesialisthelsetjenesten gir mindre kontinuitet og 

stabilitet i tuberkulosekontrollen. 
• Stor reiseaktivitet mellom Nord-Norge og Nordvest-Russland. 
• Økt internasjonal reiseaktivitet i befolkningen. 
• Økende forekomst av resistente former for tuberkulose på verdensbasis kompliserer 
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behandlingen. 
• DOT er ressurskrevende. 
• Usikre diagnostiske metoder og mange personer involverte i smitteoppsporinger. 
• Oppfølging i tre år av stort antall personer som blir funnet Mantoux positiv.  
• Etablering av overvåkingssystemer og utvikling av dataverktøy for registrering av tuberkulose 

på sykehusene i Helse Nord. 
 

5.  AKTUELLE MOMENTER ANGÅENDE TUBERKULOSE 
I HELSE NORD 

 

5.1 Kjernetall for tuberkulose i Helse Nord 
 
Sentrale parametre i forhold til tuberkulosekontroll i Helse Nord er angitt i tabell 2. Øvrige 
parametre som kan være aktuelle er: Antall fengsler og rusmisbrukere, samt sesongarbeidere, 
familiegjenforening, overføringsflyktninger, adoptivbarn og studenter fra land med høy 
forekomst av tuberkulose.  
 
Det er fire fengsler i Helse Nord-regionen lokalisert i Vadsø, Tromsø, Bodø og Mosjøen. 
Totalt antall fengselsplasser er 18314. Erfaringer fra andre land, spesielt land med høy 
forekomst av tuberkulose, viser at risikoen for smitte er større i fengsler. Tuberkulose har til 
nå ikke vært noe spesifikt problem i norske fengsler15.  
 
Alkoholmisbrukere har i flere år vært en risikogruppe med hensyn til tuberkulose i Norge, og 
små utbrudd har forekommet med utgangspunkt i slike miljøer. Injiserende stoffmisbrukere, 
andre rusmisbrukere og hjemløse er i mange industrialiserte land en risikogruppe, men få 
tilfeller av smitteførende tuberkulose har til nå vært diagnostisert i disse miljøene i Norge16. 
Det er viktig å vise årvåkenhet for tuberkulose hos personer med tilknytning til slike miljøer.  
 
De senere år er det blitt flere sesongarbeidere innen fiskeri og oljevirksomhet. Kommuner må 
generelt ha gode rutiner for å sikre at alle som har plikt til tuberkulosekontroll, blir 
undersøkt17. 

                                                           
14 http://www.kriminalomsorgen.no/index.php?id=328694  
15 Smittevern 7 2002:39 
16 www.fhi.no - tuberkulose  
17 www.fhi.no - tuberkulose 
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Tabell 2. Oversikt over: Helseforetak, helseforetakenes sengetall, kommuner, innbyggertall totalt, innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn, fødeenheter, 
sykehjemssenger, antall asylmottak og antall beboere på asylmottak. 
 

 
Helseforetak 

 
Sykehus 

Antall 
heldøgns 

senger 
somatikk 

Antall 
senger 

psykiatri 

Antall 
kommuner i 

bostedsområde 

Antall 
innbyggere i 

bostedsområde 

Innbyggere 
fra ikke- 

vestlig land 

Antall føde- 
enheter 

Antall 
sykehjems-

senger 
(inkl. kortidspl. ) 

Antall 
asylmottak 

Antall 
beboere i 

asylmottak* 

Helse 
Finnmark 
HF 

Kirkenes 
Hammerfest 

59 
99 

15 
37 

 

 
19 

 
72 928 

 
2429 

 
3 

 
709 

 
1 

 
215 

 
UNN HF 
 

Tromsø 
Longyearbyen 
Harstad 
Narvik 

435 
6 

95 
71 

165 
0 

12 
15 

 
 

30 

 
 

179 726 

 
 

4982 

 
 

5 

 
 

1661 

 
 

5 

 
 

643 
 

Nordlands- 
sykehuset 
HF 

Bodø 
Lofoten 
Vesterålen 

262 
52 
81 

159 
0 

20 

 
21 

 
132 292 

 
3292 

 
4 

 
1312 

 
3 

 
518 

Helgelans- 
sykehuset 
HF 

Mo i Rana 
Mosjøen 
Sandnessjøen 

81 
36 
74 

8 
22 
0 

 
18 

 
77 824 

 
1647 

 
4 

 
817 

 
1 

 
170 

 
Totalt 

  
1351 

 
453 

 
88 

 
462 770 

 
12 350 

 
16 

 
4569 

 
10 

 
1546 

 
Antall kommuner i bostedsområdet: Samdata sykehus, tabeller 2000.   
Antall innbyggere i kommunene og innbyggere fra ikke-vestlige land: Statisk sentralbyrå, 2006. 
Antall somatiske senger: Ihht SINTEF’s definisjon av ordinære heldøgnssenger. (Tekniske senger regnes ikke som en del av sengekapasiteten fordi dette kan være senger som benyttes samtidig med at pasienten har 
seng på ordinær sengepost. Intensivsenger ved neonatalavdelingen inngår i sengekapasiteten på vanlig måte. Dagbehandlingssenger inngår ikke i dette tallet.) 
Antall sykehjem og sykehjemsplasser: Fra KORSN’s kartlegging av smittevernbistand til kommunehelsetjenesten basert på enten direkte opplysninger via kommunenes hjemmesider og henvendelse per e-post eller 
telefon til hver enkelt kommune. 
Antall asylmottak: UDIs nettsider april 2007. 
Antall beboere på asylmottak baseres på:Telefonisk kontakt med de enkelte asylmottak 03.07.07. * Dette er maksimalt antall beboere i asylmottak, alle asylmottakene oppgir at de har 20-30 plasser som er 
variable/reserve eller kriseplasser. 
 
 

11 
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5.2 Epidemiologisk situasjon vedrørende tuberkulose i Helse Nord 
 
Tabell 3. Tuberkulose i Helse Nord etter fylke og meldeår 
 
                  År 
Fylke 
 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

Finnmark 4 11 10 6 5 5 
Troms 12 5 9 8 9 6 
Nordland 11 17 11 13 13 14 
 
Totalt 

 
27 

 
33 

 
30 

 
27 

 
27 

 
25 

Tall er hentet fra: MSIS – årsstatistikk: www.fhi.no  
 
De fleste tuberkulosetilfellene i Norge forekommer i Oslo fordi det her er en høyere andel av 
befolkningen som er utenlandsfødte enn i andre landsdeler. For antall tuberkulosesyke per 
100 000 er det for øvrig små forskjeller mellom fylkene18. 
 
Tabell 4. Behandling og forebyggende behandling av tuberkulose på sykehus i Helse Nord 2004-2006. 
 
                    

År 
  

2004 
 

2005 
 

2006 
 
Helseforetak 

 
Sykehus 

TB  
beh. 

Fore- 
byggende
TB beh. 

TB  
beh. 

Fore- 
byggende 
TB beh. 

TB  
beh. 

Fore- 
byggende
TB beh. 

Helse Finnmark 
HF 

Kirkenes 
Hammerfest 

4 
1 

0 
0 

2 
3 

0 
5 

3 
2 

0 
0 

UNN HF Tromsø 
Longyearbyen 

9 
* 

1 
* 

11 
* 

3 
* 

8 
* 

2 
* 

Hålogaland 
foretaket 

Harstad 
Narvik 
Vesterålen 

8 
* 
* 

2 
* 
* 

9 
* 
* 

4 
* 
* 

3 
* 
* 

2 
* 
* 

Nordlands- 
sykehuset HF 

Bodø 
Lofoten 

7 
* 

2 
* 

8 
* 

0 
* 

5 
* 

5 
* 

Helgelands- 
sykehuset HF 

Mo i Rana 
Mosjøen 
Sandnessjøen 

* 
* 
3 

* 
* 
0 

* 
* 
1 

* 
* 
0 

* 
* 
6 

* 
* 
5 

 
Totalt 

  
32 

 
5 

 
34 

 
12 

 
27 

 
14 

* Det startes ikke opp tuberkulosebehandling ved disse sykehusene. 
 

Tallene i tabell 3 samsvarer ikke helt med tallene i tabell 4 og 5. Dette skyldes flere 
momenter: Mange pasienter med tilleggsdiagnoser fra hele landsdelen behandles ved UNN 
Tromsø, tuberkulosepasienter flytter ofte, og Helse Nord kan derfor ha pasienter som flytter 
inn i regionen, innad i regionen eller ut av regionen etter første meldetidspunkt (MSIS-
melding registreres på første bostedskommune). En pasient kan være registrert ved flere 
sykehus i sitt behandlingsforløp. 
 
Tabell 4 og 5 viser antall pasienter som har vært behandlet for tuberkulose ved aktuelt 
sykehus hele eller deler av behandlingstiden. Tallene er hentet fra tuberkulose-
koordinatorenes egne registre. På grunn av nedleggelse av Hålogalandforetaket i januar 2007 
er det satt opp egen oversikt over pasienter som har fått behandling og forebyggende 
behandling for tuberkulose i 2007. 

                                                           
18 http://www.fhi.no – Tuberkulose – Fakta om tuberkulose   
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Tabell 5. Behandling og forebyggende behandling av tuberkulose på sykehus i Helse Nord 2007. 
 

År  2007 
Helseforetak Sykehus TB beh. Forebyggende TB beh. 
Helse Finnmark HF Kirkenes 

Hammerfest 
1 
1 

0 
1 

UNN HF Tromsø 
Longyearbyen 
Harstad  
Narvik 

5 
* 
0 
1 

3 
* 
7 
0 

Nordlanssykehuset HF Bodø 
Lofoten  
Vesterålen 

8 
* 
* 

6 
* 
* 

Helgelandssykehuset 
HF 

Mo i Rana 
Mosjøen 
Sandnessjøen 

* 
* 
1 

* 
1** 
2 

 
Totalt 

 
17 

 
20 

* Det startes ikke opp tuberkulosebehandling ved disse sykehusene. 
**Tuberkulosekoordinator har ikke vært involvert. 

 

5.3 Momenter/aktører i tuberkulosekontrollen i Helse Nord 
 

5.3.1 Infeksjonskontrollprogram 
 
Forskrift om smittevern i helsetjenesten sier i § 2-1 at alle institusjoner som omfattes av 
forskriften, skal ha et infeksjonskontrollprogram. Infeksjonskontrollprogrammet skal være 
tilpasset den enkelte virksomhet og inneholde blant annet tiltak for å verne personalet mot 
smitte. Infeksjonskontrollprogrammene til de enkelte helseforetak skal inneholde prosedyrer 
for isolasjon av pasienter med smitteførende tuberkulose og bruk av desinfeksjonsmidler. Det 
henvises til hvert helseforetaks infeksjonskontrollprogram. 
 

5.3.2 Isolater 
 
Veileder fra FHI Smittevern 7 omtaler krav til isolat ved pasient med mistenkt eller påvist 
smitteførende tuberkulose. Den sier følgende:  
 

”En arbeidsgruppe som på oppdrag fra Statens helsetilsyn har utarbeidet forslag til nye 
isolasjonsretningslinjer for sykehus, har anbefalt at pasienter med smitteførende tuberkulose 
behandles i undertrykksisolat”19. 

 
Veilederen sier videre at få sykehus har luftsmitteisolat og at det i praksis vil være isolat med 
forgang som anvendes, selv om ventilasjonen ikke er tilfredsstillende i forhold til dagens 
anbefalinger. Dersom det er mistanke om eller påvist MDR TB, må pasienten være isolert på 
luftsmitteisolat. 
 
Basert på kunnskap om mekanismer for smitteoverføring er det en faglig erkjennelse at 
sykehus som behandler smittsom lungetuberkulose, bør ha luftsmitteisolat. Dette gjelder 
minst ett sykehus per foretak i Helse Nord. I forrige planperiode var målet å etablere 
minimum ett luftsmitteisolat ved Helgelandssykehuset, Helse Finnmark og ved tidligere 

                                                           
19 Smittevern 7 2002:50 
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Hålogalandssykehuset. Dette er ikke oppnådd. UNN skulle ha minimum 5 luftsmitteisolater. I 
utgangspunktet var det her bevilget midler til utbygging av luftsmitteisolater, men på grunn av 
andre økonomiske prioriteringer er det kun bygget ett isolat ved UNN Tromsø, og en restanse 
på 4 gjenstår. Det er altså svært få luftsmitteisolater på sykehusene i Helse Nord.  
 
Per februar 2008 er situasjonen som tabell 6 viser: Ett slikt isolat ved UNN Tromsø og to ved 
NLSH Bodø. Smittevernplanen Helse Nord 2008-2011 har anbefalinger om utbygging, se 
tabell 6. Arbeidsgruppen støtter forslag om utbygging av isolater i smittevernplanen. 
 
Tabell 6. Anbefalt antall luftsmitteisolater Helse Nord 
 
 
Helseforetak 

Antall heldøgns 
somatiske senger 

Luftsmitteisolat 
Status febru. 2008 

Luftsmitteisolat 
anbefalt 2008-2011 

Behov for 
nybygg 

Helse Finnmark HF 158 0 1 1 
UNN HF 607 1 5 4 
NLSH HF 395 2 3 * 
Helgelandssykehuset HF 191 0 1 1 
Totalt Helse Nord 1351 3 10 6 
* NLSH Bodø etablerer 3 nye luftsmitteisolater i nybygget (2012-13). Da vil de to gamle luftsmitteisolatene avvikles. 
 
I tuberkulosekontrollprogram 2003 ble det foreslått at inntil de planlagte luftsmitteisolatene 
bygges ut, må man gjøre det beste ut av situasjonen og eventuelt utnytte ledig kapasitet i 
andre helseregioner. Det har vist seg vanskelig å transportere pasienter innad i helseregionen, 
og ledig kapasitet i andre helseregioner har ikke vært utnyttet. Andre helseregioner mangler 
også luftsmitteisolater. Tuberkulosekoordinatorene i Helse Nord har satt fokus på 
problemstillingen overfor helseforetakene uten at man har nådd en konklusjon.  
 

Følgende tiltak anbefales i planperiode 2008-2011: 
 
1. Smitteførende tuberkulosepasienter skal isoleres på luftsmitteisolat. 
2. Inntil de planlagte luftsmitteisolatene er ferdigstilt, kan komplette kontaktsmitteisolat 

benyttes til behandling av tuberkulose når det ikke er påvist eller mistanke om MDR 
TB. Det henvises til Smittevernplan 2008-2011 Helse Nord kapittel 6.4.1 for oversikt 
over regionens komplette kontaktsmitteisolat. 

3. Pasienter med MDR TB eller mistenkt MDR TB skal isoleres på luftsmitteisolat. 
 

5.3.3 Rom til ekspektoratprøvetaking 
 
Ekspektorat er det viktigste prøvematerialet ved mistenkt lungetuberkulose. Inhalasjon av 
hypertonisk saltvann ved hjelp av forstøverapparat bidrar til at pasienten produserer 
ekspektorat fra nedre luftveier. Metoden kan anvendes diagnostisk og etter avsluttet 
behandling for å dokumentere at pasienten er smittefri (helbredet). Prøvetaking som medfører 
stor fare for luftbåren dråpesmitte (for eksempel ekspektoratprøvetaking), skal helst foregå i 
egnet rom med egnet ventilasjon (negativt trykk)20.  
 
I Helse Nord er det etablert egne rom til ekspektoratprøvetaking ved følgende sykehus: UNN 
Tromsø, UNN Harstad og Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Ved NLSH Bodø skal det 
bygges slikt rom, og dette forventes ferdigstilt første halvdel av 2008. 
 
 
 
 

                                                           
20 Smittevern 7 2002:64 
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Følgende tiltak anbefales i planperiode 2008-2011: 
 
1. De sykehus som diagnostiserer og behandler tuberkulose, skal etablere egnede rom for 

ekspektoratprøvetaking. Ansvar: Aktuelle HF. Følgende sykehus har ikke dette på 
plass: Helse Finnmark Kirkenes, Helse Finnmark Hammerfest og NLSH Bodø. 

 

5.3.4 Tuberkulosekoordinator 
 
Ved ikrafttredelsen av Forskrift om tuberkulosekontroll 01.01.2003 ble tuberkulose-
koordinator funksjonen opprettet. Tuberkulosekoordinator skal sørge for at tuberkulose-
kontrollen fungerer i alle ledd, og skal være et bindeledd mellom spesialist- og kommune-
helsetjenesten. Det er det regionale helseforetaket som skal utpeke nødvendige tuberkulose-
koordinatorer. I følge merknad til § 4-4 i forskriften er det opp til det regionale helseforetaket 
om de ønsker å utpeke en erfaren sykepleier med helsesøsterutdanning eller en lege til 
oppgaven.  
 
Helse Nord har per februar 2008 følgende tuberkulosekoordinatorer: 

• Klinikk Kirkenes  Hygienesykepleier utpekt, tilsvarer ca. 35 % stilling 
• Klinikk Hammerfest  Hygienesykepleier utpekt, tilsvarer ca. 35 % stilling 
• UNN Tromsø   50 % stilling 
• UNN Harstad   50 % stilling 
• NLSH Bodø   50 % stiling 
• Helgelandssykehuset SSJ 50 % stilling 

 
Per februar 2008 har disse følgende kompetanse: Alle er utdannet sykepleiere. Én har 
videreutdanning som helsesøster, samt én som tar utdanning. Øvrige har lang klinisk erfaring 
fra sykehus/spesialisthelsetjenesten. 
 
Helse Finnmark er det eneste helseforetak i landet som har valgt å legge tuberkulose-
koordinatorfunksjonen til en eksisterende 100 % hygienesykepleierstilling. Man må vurdere 
om denne ordningen er hensiktsmessig. Med dages pasientgrunnlag kan dette fungere, men 
kun en liten økning i antall tilfeller per år vil medføre kapasitetsproblemer.  
 
Tuberkulosekontrollprogram 2003 anslo behovet for tuberkulosekoordinatorer til ett årsverk 
per 10 nye tilfelle av tuberkulose per år. I denne beregningen er det tatt hensyn til de 
geografiske forholdene i landsdelen. Det er også tatt hensyn til anbefaling om økt 
implementering av forebyggende behandling. Tabell 4 viser at flere av helseforetakene har 
rundt 10 nye tuberkulosetilfeller per år. Tuberkulosekoordinatorene i Helse Nord møtes én til 
to ganger i året for å drøfte regionale utfordringer og problemstillinger vedrørende 
tuberkulosekontrollen.  
 
§ 4-4 Forskrift om tuberkulosekontroll beskriver tuberkulosekoordinators oppgaver:  

• Sørge for at tuberkulosekontrollen fungerer i alle sine ledd, herunder at meldinger sendes som 
pålagt. 

• Etablere behandlingsplan for pasienten i samarbeid med behandlende spesialist, pasienten og 
kommunelegen. 

• Koordinere individuell oppfølging og behandling i samarbeid med behandlende spesialist og 
kommunehelsetjenesten. 

• Overvåke forekomsten av tuberkulose i helseregionen, og delta i opplæring av personell. 
 

Side 124



Tuberkulosekontrollprogram 2008 – 2011 Helse Nord RHF 

 

 16

Tuberkulosekoordinatorene ser nytten av å opprette en rådgivingsgruppe for tuberkulose i 
Helse Nord, se kapittel 5.3.7.  
 

Følgende tiltak anbefales i planperiode 2008-2011: 
 
1. Opprettholde anbefalingen om én tuberkulosekoordinator i full stilling per 10 nye 

tuberkulosetilfelle. Ansvar: Hvert HF 
2. Kvalitetssikre og standardisere dokumentasjonen angående tuberkulose, slik at 

tuberkulosekoordinatorene dokumenterer etter samme mal. Ansvar: Regional 
tuberkulosekoordinator ved KORSN.  

3. Utarbeide funksjonsbeskrivelse for hver tuberkulosekoordinator som tydelig beskriver 
arbeidsområder og rapporteringslinjer. Ansvar: Hver enkelt tuberkulosekoordinator i 
samarbeid med sin administrative leder.  

4. I 2008 skal det evalueres om kombinasjonen tuberkulosekoordinator/hygiene-
sykepleier i Helse Finnmark er hensiktsmessig og om dagens ordning oppfyller krav 
ihht Forskrift om tuberkulosekontroll og Smittevern 7. Ansvar: Helse Finnmark og 
tuberkulosekoordinatorer i Helse Finnmark. 

5. Opprette en rådgivingsgruppe for tuberkulose i Helse Nord, der tuberkulose-
koordinatorene er representert. Ansvar: Regional tuberkulosekoordinator ved KORSN.  

 

5.3.5 Behandlende legespesialister med ansvar for tuberkulosepasienter 
 
I følge Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-3 er det spesialist i lungemedisin, 
infeksjonsmedisin eller pediatri som har ansvar for igangsetting av tuberkulosebehandling. 
Tuberkulosekoordinator skal alltid være involvert i oppstart av behandling sammen med 
behandlende legespesialist.  
 
Tabell 7. Stillingshjemler for legespesialister som kan igangsette tuberkulosebehandling i Helse Nord 
per mars 2008 
 
 
Helseforetak 

Sykehus  Lunge-
spesialister 

Lunge 
avd. 

Infeksjons-
medisinere 

Infeksjons. 
avd. 

Pediatere Barne 
avd. 

Helse Finnmark HF Kirkenes 
Hammerfest 

0,5 (1,5)* 
0 

- 
- 

0 
0 

- 
- 

** 
2 (4)*** 

- 
Ja 

UNN HF Tromsø 
Longyearbyen 
Harstad 
Narvik 

5 
0 

2,5 
0 

Ja 
- 
- 
- 

2,6 
0 
0 
0 

Ja 
- 
- 
- 

11 
0 

*** 
0 

Ja 
- 
- 
- 

NLSH HF Bodø 
Lofoten 
Vesterålen 

3 
0 
0 

Ja 
- 
- 

1 
0 
0 

- 
- 
- 

8 
0 
0 

Ja 
- 
- 

Helgelandssykehuset 
HF 

Mo i Rana 
Mosjøen 
Sandnessjøen 

0 
0 
1 

- 
- 
- 

0 
0 
0 

- 
- 
- 

0 
0 
2 

- 
- 
- 

Totalt Helse Nord  12 (13) 2 3,6 1 23 (25) 2 
- Ingen egen avdeling. 
* Helse Finnmark Kirkenes har en og en halv overlegehjemmel som lungespesialist. 100% stilling innehas av lege under utdanning 

til lungespesialist og 50 % stilling innehas av lungespesialist.  
** Helse Finnmark Kirkenes har ambulerende pediater fra Hammerfest som følger opp barn poliklinisk 
**  Helse Finnmark Hammerfest har fire overlegehjemler i pediatri, kun to er besatt. 
*** UNN Harstad har ambulerende pediater fra UNN Tromsø som følger opp barn poliklinisk 
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Følgende tiltak anbefales i planperiode 2008-2011: 
 
1. Tuberkulosekoordinator skal alltid varsles samme dag ved nydiagnostisert tilfelle av 

tuberkulose. Ansvar: Behandlende legespesialist. 
2. Ved sykehus i Helse Nord der tuberkulosebehandling kan starte (Helse Finnmark HF), 

men der slik spesialist ikke finnes, kan behandlingen starte i samråd med legespesialist 
i infeksjonsmedisin ved Infeksjonsmedisinsk seksjon, UNN Tromsø. Ansvar: 
Medisinsk ansvarlig lege lokalt i samarbeid med lokal tuberkulosekoordinator og 
infeksjonsmedisiner ved UNN Tromsø21. Jf kapittel 7.1.  

3. Sykehus som har legespesialistvikarer i lungemedisin, infeksjonsmedisin eller pediatri 
uten fast avtale skal ikke kunne starte tuberkulosebehandling. Ansvar: Hvert HF. 

4. Oppretting av rådgivingsgruppe for tuberkulose i Helse Nord i løpet av 2008. Aktuelle 
legespesialister skal være representert her. Ansvar: Regional tuberkulosekoordinator 
ved KORSN. 

5. Utarbeide felles regionale retningslinjer og mål for forebyggende tuberkulose-
behandling. Ansvar: Rådgivingsgruppen for tuberkulose i Helse Nord. 

 

5.3.6 Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) 
 
Tuberkulosekoordinatorene er medlem av Samarbeidsutvalg for smittevern i Helseregion nord 
(SUSH), der KORSN har sekretariatsfunksjon. SUSH har to årlige fagmøter. KORSN har 
koordinerende ansvar for revisjon av tuberkulosekontrollprogrammet. 
 
KORSN skal ha oppdatert kontaktliste over ressurspersoner innen tuberkulosekontrollen i 
Helse Nord på sin hjemmeside www.unn.no/korsn. Disse skal omfatte: Rådgivingsgruppen 
for tuberkulose i Helse Nord, tuberkulosekoordinatorer, legespesialist som kan fatte 
tvangsvedtak iht. Lov om smittsomme sykdommer og medlem fra Helse Nord i: Nasjonal 
tuberkulosekomité og Nasjonal ressursgruppe for MDR TB. 
 
KORSN har etablert en midlertidig 50 % stilling som prosjektleder innen tuberkulosekontroll 
fra 01.02. 2007 - 01.02. 2009. Stillingen innehas av tuberkulosekoordinator ved UNN 
Tromsø. Prosjektleder har en koordinerende rolle for tuberkulosekoordinatorene i Helse Nord 
og fungerer som en regional tuberkulosekoordinator.  
 
KORSN har som mål å etablere en fast stilling som regional tuberkulosekoordinator som skal 
ivareta det regionale ansvaret for tuberkulosekontrollen i Helse Nord. Tuberkulose-
kontrollprogrammet utpeker flere av arbeidsoppgavene til Regional tuberkulosekoordinator: 

• Koordinerende funksjon for tuberkulosekoordinatorene i Helse Nord. 
• Opprette rådgivingsgruppe for tuberkulose i Helse Nord. 
• Kvalitetssikring og standardisering av dokumentasjon til tuberkulosekoordinatorene i Helse 

Nord. 
• Oppretting av dokumentasjonsskjema til bruk i tuberkulosekontroll. 

 

Følgende tiltak anbefales i planperiode 2008-2011: 
 
1. Etablering av 50 % fast stilling som regional tuberkulosekoordinator ved KORSN i 

2009. Ansvar: KORSN 
 

                                                           
21 Avtale inngått med Khaled Ruhani seksjonsoverlege Infeksjonsmedisinsk seksjon, UNN Tromsø 28.02.08. 
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5.3.7 Rådgivingsgruppe for tuberkulose i Helse Nord 
 
Arbeidsgruppen foreslår opprettelse av regional rådgivingsgruppe for tuberkulose i Helse 
Nord. Rådgivingsgruppen skal ta stilling til problemstillinger og utfordringer i landsdelen og 
fremme forslag om felles løsninger. Helse Vest har god erfaring med å ha en slik rådgivings-
gruppe. Som medlemmer foreslås følgende: Legespesialister i lungemedisin, infeksjon og 
pediatri, tuberkulosekoordinatorer og kommuneoverlege. Alle helseforetak skal være 
representert i gruppen. Regional tuberkulosekoordinator ved KORSN bør inkluderes. Det bør 
være minimum én person fra hvert helseforetak. Anbefalt antall i gruppa: 8 personer.  
 

Følgende tiltak anbefales i planperiode 2008-2011: 
 
1. Rådgivingsgruppen utnevnes av fagavdelingen i Helse Nord RHF. 
2. Rådgivingsgruppen må velge en leder/koordinator og forslagsvis kan dette være 

regional tuberkulosekoordinator ved KORSN. 
3. Gruppen oppnevnes for 2 år om gangen. 
4. Rådgivingsgruppen må utarbeide forslag til mandat før formell oppnevning av 

rådgivingsgruppen. Momenter til mandat: Vurdere behovet for å utarbeide regionale 
retningslinjer for forebyggende behandling. Regional oversikt over ulike tuberkulose-
tilfeller basert på genetisk sekvensering fra FHI. Regional statistikk med utgangspunkt 
i nasjonale tall fra FHI-statistikk. Vurdere et felles dataverktøy for å systematisere 
oversikt over tuberkulosepasientene. Sikre at tilbud om diagnostikk og behandling 
holder faglig riktig og lik standard i regionen. Fokusere på fagutvikling og forskning i 
forhold til tuberkulose. Tuberkulosekontroll i nordområdene: Samarbeide med 
Nordvest-Russland og være orientert om situasjonen der. 

 

5.3.8 Bruk av tvang 
 
I følge Lov om smittsomme sykdommer § 5-2 og 5-3 kan en bruke tvang for å undersøke 
og/eller isolere en person med smittsom tuberkulose (mistenkt eller påvist). Vedtak om bruk 
av tvang skal fattes av smittevernnemda. Hastevedtak, jf § 5-8, kan fattes av kommunelegen 
sammen med den legen som det regionale helseforetaket har utpekt. KORSN har på sine 
nettsider www.unn.no/korsn oversikt over aktuell utpekt lege og stedfortreder, samt kontakt-
informasjon til disse. Det er svært sjelden nødvendig å fatte tvangsvedtak. Slikt vedtak har til 
nå ikke vært fattet i forbindelse med tuberkulose i Helse Nord. 

 

6.  TUBERKULOSEDIAGNOSTIKK I HELSE NORD 
 

6.1 Plikt til tuberkuloseundersøkelse 
 
Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1 skisserer hvilke personer som har plikt til 
tuberkuloseundersøkelse:  

1. Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose, som skal oppholde seg mer enn tre 
måneder i riket og som ikke er unntatt fra krav om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, 
samt flyktninger og asylsøkere. Tuberkuloseundersøkelsen omfatter tuberkulintesting av 
denne gruppen og røntgenundersøkelse av personer som har fylt 15 år. 

2. Personer som kommer fra eller har oppholdt seg minst tre måneder i land med høy forekomst 
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av tuberkulose, og som skal tiltre eller gjeninntre i stillinger i helse- og sosialtjenesten, i 
lærerstillinger eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg. Plikten gjelder også personer 
under opplæring eller hospitering i slike stillinger. 

3. Andre personer som det er medisinsk mistanke om er eller har vært i risiko for å bli smittet 
med tuberkulose.  

 

6.1.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten 
 
Kommunens tuberkulosekontrollprogram skal inneholde rutiner for å oppdage personer nevnt 
i § 3-1 (se punkt 6.1), samt rutiner for henvisning til spesialisthelsetjenesten av aktuelle 
personer. Det er registrert en økning av antall personer henvist til spesialist etter innføringen 
av Mantoux-metoden juli 200422.  
 
MSIS-rapport nr. 4/2005 var vedlagt et flytskjema med: ”Anbefalte rutiner ved tuberkulose-
undersøkelse og videre oppfølging av personer fra land med høy forekomst av tuberkulose” 
(vedlegg 1), samt ”Tilleggsopplysninger ved henvisning til spesialisthelsetjeneste” (vedlegg 
2). KHT i noen kommuner har tatt disse skjemaene i bruk. For spesialisthelsetjenesten er 
skjemaene også svært nyttige.  
 

Følgende tiltak anbefales i planperiode 2008-2011: 
 
1. KHT skal anvende flytskjema (vedlegg 1) og tilleggsopplysningsskjema (vedlegg 2) 

ved henvisning til spesialisthelsetjenesten. Disse skjemaene anbefales brukt som 
grunnlag for alle henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Ansvar: Henvisende 
kommunelege. Tuberkulosekoordinator skal være pådriver for økt implementering av 
aktuelle skjema. 

 

6.1.2 Etter henvisning til spesialisthelsetjenesten 
 
Funnene ved tuberkuloseundersøkelsen vurderes og følges opp avhengig av tuberkulin-
resultat, røntgenfunn og alder. Fra og med 2007 vurderes funnene også på bakgrunn av 
resultat på IGRA-test. Veilederen fra FHI Smittevern 7 deler aktuelle personer for oppfølging 
i tre grupper: 

• Gruppe 1; mistenkt tuberkuløs sykdom hos voksne.  
• Gruppe 2; mistenkt tuberkulosesmitte hos voksne.  
• Gruppe 3; mistenkt tuberkulosesmitte hos barn.  

De fleste personene blir ikke behandlet, men kontrollert i henhold til veilederen23. 
 

Følgende tiltak anbefales i planperiode 2008-2011: 
 
1. Anbefalinger gitt i Smittevern 7 for oppfølging av personer etter tuberkulose-

undersøkelse skal følges. Ansvar: Behandlende legespesialist. 

                                                           
22 FHIs MSIS-rapport nr. 4/2005  
23 Smittevern 7 2002:34-36 
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Tabell 8. Tiltak tuberkulosehenvisning og utredning i Helse Nord 
 

 
Anbefalte tiltak i forhold til henvisning og utredning av tuberkulose i Helse Nord 

 Funksjon Innhold/hvem gjør hva Ressursbehov Ansvar Oppfølgingsinstans 

 
1 

 
Henvisning 
 

1. Skriftlig.  
2. Telefonisk ved mistanke om 

smitteførende tuberkulose. 
 
Henvisningen bør inneholde: 

• Røntgenbilde beskrivelse 
• Aktuelle prøvesvar 
• Tuberkulinresultat 
• Opplysninger om BCG-

vaksinasjon/eventuelt BCG-arr 
• Vurdering av hastegrad 
• Behov for tolk 

 
Administrativ rutine: 
Brevene åpnes, registreres i 
datasystemet, vurderes og legges til 
vurderingsansvarlig lege. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretær.  
Legespesialist med 
tuberkulosekompetanse.  

Henvisende 
lege  
KHT/ 
helseforetak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helseforetak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avdelingsleder 

 
2 

 
Klinisk 
diagnostikk 
 

Utført av legespesialist (lunge, 
infeksjon, barn) eventuelt annen lege på 
sykehus uten slik spesialist: 

• Anamnese  
• Klinisk undersøkelse 
• Rekvirering av aktuelle prøver 

Legespesialist 
Laboratoriepersonell 

Helseforetak 
                        

 

 
Tuberkulin-
test 

Mantoux:  
• Setting 
• Avlesing  

 
 

Helsesøster/sykepleier/lege 
som har fått opplæring i 
metoden og som har praktisk 
erfaring. 

KHT/ 
Avd. leder 
helseforetak 

Tuberkulose-
koordinator 

Røntgen-
diagnostikk 

De radiologiske avdelinger  
 

Radiolog  
 
 

Avd. leder Rekvirerende lege 
spesialist / KHT 

 
Prøvetaking 
for 
tuberkel- 
bakterier 
 
 
 

Aktuelle prøver til direkte mikroskopi 
og dyrkning: 

• Ekspektorat, evt. v/ hjelp av 
indusert sputum 

• Bronkoskopi m/bronkial 
skyllevæske (BAL) 

• Ventrikkelaspirat 
• Andre infeksjonsfokus (urin, 

puss m.fl.) 

Personell med opplæring og 
erfaring i prosedyrene. 
Egnede lokaliteter. 

Avd. leder v/ 
aktuelle 
avdelinger 

Tuberkulose-
koordinator 
 

 
3 
 
 
 
  
P 
R
O
S 
E 
D
Y
R
E 
R

IGRA 
blodprøver 

Rekvireres av lege. Bioingeniør/ 
laboratoriepersonal tar prøve. 
Analyseres på mikrobiologisk 
laboratorium UNN Tromsø. 

Personell med opplæring. 
Laboratorieutstyr. 

KHT/ Avd. 
leder v/ 
aktuelle 
avdelinger 

Tuberkulose- 
koordinator 

4 Mikrobiol. 
diagnostikk 

• Direkte mikroskopi (UNN 
Tromsø, NLSH Bodø) 

• Dyrkning (UNN Tromsø) 
• PCR, resistens, genetisk typing 

(FHI) 

Mikrobiolog/annen erfaren 
lege og bioingeniør.  
Laboratorieutstyr for 
tuberkulosediagnostikk. 

Avd. leder FHI 

5 Meldinger Sendes som pålagt v/ funn av syrefaste 
staver/diagnostisert tuberkulose 
/forebyggende behandling. 

Sendes av: Legespesialist og 
mikrobiologisk laboratorium  

Aktuelle avd. 
ledere 

Tuberkulose-
koordinator 
FHI 
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6.2 Transport av personer med påvist eller mistenkt smitteførende 
tuberkulose 

 
Veileder fra FHI Smittevern 7 sier at pasienter med smitteførende tuberkulose, skal benytte 
åndedrettsvern uten utblåsingsventil når de må oppholde seg utenfor isolat. Åndedrettsvern 
uten utblåsingsventil kan være ubehagelig i bruk, dette medfører at det i praksis erstattes av 
kirurgisk munnbind. Dette gjelder også under transport.  
 
Smittevern 7 påpeker at det ikke er nødvendig å desinfisere transportmiddelet etter slik 
transport. Flekkdesinfeksjon benyttes bare dersom pasienten ved hoste eller på annen måte 
søler med ekspektorat under transporten. WHO anbefaler kun smitteoppsporing blant andre 
flypassasjerer rundt en smitteførende flypassasjer hvis reisen har vart i over åtte timer24.  
 
Personer med påvist eller mistenkt smitteførende tuberkulose skal ikke benytte rutegående 
transport til sykehuset. Den lengste distansen med ambulansefly i Helse Nord er distansen 
Svalbard-Tromsø. Maksimal flytid her er 2 timer og 30 minutter.  
 

Følgende tiltak anbefales i planperiode 2008-2011: 
 
1. Medisinsk ansvarlig lege i tuberkulosebehandlingen skal med utgangspunkt i smitte-

risiko sørge for at pasienten har rett type transportmiddel med rett type smittevern-
tiltak. Ansvar: Innleggende lege i KHT eller i spesialisthelsetjenesten eventuelt i 
samarbeid med smittevernlege og/eller akuttmedisinsk avdeling ved hvert sykehus.  

2. Pasient med mistenkt eller påvist tuberkulosesmitte skal benytte kirurgisk munnbind 
under transport. Munnbindet skiftes ved gjennomtrenging av fuktighet. Ansvar: 
Transporterende helsepersonell. 

3. Ledsager skal bruke smittefrakk eller engangsdress, hansker og åndedrettsvern med 
utblåsningsventil25. Øyevern benyttes hvis det forventes ukontrollert søl eller sprut. 
Ansvar: Transporterende helsepersonell. 

4. Ambulansesjåfør/ambulansebåtfører skal ha åndedrettsvern dersom fører-rom har 
felles ventilasjon med pasientrom. De bruker åndedrettsvern før og etter transport 
dersom kontakt med pasienten. Ansvar: Transporterende helsepersonell. 

5. Flypilotene på ambulansefly/-helikopter benytter ikke munnbind under selve 
flygingen. Pilotene bruker åndedrettsvern før og etter flyging dersom kontakt med 
pasienten. Ansvar: Transporterende helsepersonell. 

6. Inventar eller utstyr som ikke skal benyttes, fjernes eller tildekkes i de tilfeller der det 
forventes ukontrollert søl eller sprut. Ansvar: Transporterende helsepersonell. 

7. Det utføres flekkdesinfeksjon av kontaktflater etter transport med anbefalt 
desinfeksjonsmiddel. Ansvar: Transporterende helsepersonell. 

 
Ved anvendelse av ovenstående tiltak er det ikke nødvendig med smitteoppsporing i ettertid. 
For øvrig henvises til hvert enkelt helseforetaks infeksjonskontrollprogram. Smitteoppsporing 
av transporterende helsepersonell vurderes dersom smitteverntiltak som beskrevet over, ikke 
har vært benyttet, og det kommer fram i ettertid av transporten at pasienten har smitteførende 
tuberkulose. Tuberkulosekoordinator skal være involvert i vurdering av omfanget av en 
eventuell smitteoppsporing. 

                                                           
24 Smittevern 7 2002:51, 45 
25 Smittevern 7 2002:50 
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6.3 Anbefalt prøvetaking/mikrobiologisk diagnostikk 
 
Under følger oversikt over aktuell prøvetaking ved diagnostisering av tuberkulose. Den 
tekniske beskrivelsen av de enkelte prosedyrene vil ikke bli gjennomgått her, kun en kort 
beskrivelse og anbefaling om hvilke prøver som skal tas: 
 

• Tuberkulinprøving: Mantoux-metode, PPD settes oftest av helsesøster i KHT, men også 
sykehuspersonalet setter denne ved indikasjon, se flytskjema (vedlegg 1). 

• Ekspektoratprøve: 5-10 ml morgenekspektorat. Prøven tas før frokost, i forbindelse med dyp 
produktiv opphosting på sterilt glass uten tilsetning. Prøvetaking tre morgener på rad. 

• Indusert sputum: Inhalasjon av sterilt hypertont saltvann ved hjelp av forstøverapparat kan 
ofte få pasienter til å produsere ekspektorat (se ekspektoratprøve). Metoden kan brukes 
diagnostisk og etter avsluttet behandling for å dokumentere at pasienten er smittefri. 

• Bronkialskyllevæske (BAL): Hos pasienter som ikke klarer å avgi god ekspektoratprøve, 
ikke engang ved indusert sputum, kan det være nødvendig med en bronkialprøve. 

• Ventrikkelskyllevæske (gastrisk aspirat): Anbefales som hovedmetode hos barn <10-12 år 
som ikke klarer å avgi en god ekspektoratprøve. Det bør tas én prøve tre påfølgende dager. 
Prøven skal tas rett etter oppvåkning om morgenen, minst åtte timer etter siste måltid. 

• Urin: Morgenurin, kateter- eller midtstråleurin på sterilt glass uten tilsetning. Tre prøver tre 
påfølgende morgener. 

• Puss og sekret: Så mye prøvemateriale som mulig aspireres og has på en steril prøvebeholder. 
Penselprøve benyttes kun dersom aspirasjon ikke er mulig. 

• Vevsbiter (biopsi og obduksjonsmateriale): Vev (helst ≥ 1 g) fjernes aseptisk og legges i 
steril beholder uten tilsetningsvæske. 

• Kroppsvæsker (spinalvæske, pleuravæske osv.): Kroppsvæske som for eksempel 
spinalvæske, samles aseptisk i steril prøvebeholder eller sprøyte og lukkes med propp (må 
ikke innsendes med påsatt kanyle). Fordi antall bakterier kan være lavt, vil dyrkning av et stort 
prøvevolum (minst 2 ml spinalvæske) øke sjansen for å påvise mykobakterier26. 

 
Samtlige prøver overfor sendes til mikrobiologisk laboratorium til direkte mikroskopi 
og dyrkning. I Helse Nord utføres det direkte mikroskopi ved UNN Tromsø og NLSH Bodø. 
Dyrkning utføres ved UNN Tromsø. I noen tilfeller kan det være ønskelig med PCR- 
undersøkelse direkte i materiale. På forespørsel fra rekvirent sender laboratoriet prøven videre 
til Universitetssjukhuset i Malmø (UMAS) for slik undersøkelse.   
 

• IGRA-tester: Det er utviklet to ulike Interferon-gamma Release Assays (IGRA). Begge 
testene er kommersielt tilgjengelige og vil inngå i norske anbefalinger på ulike indikasjoner. 
Testene er QuantiFERON® TB Gold (QFT) og T-SPOT.TB®. IGRA-testene har en langt 
høyere spesifisitet (98-99%) enn tuberkulintesten ved at de skiller mellom smitte forårsaket av 
M. tuberculosis-komplekset på den ene side og smitte med atypiske mykobakterier eller 
gjennomgått BCG-vaksinasjon på den andre. IGRA-testene vil i første omgang anbefales som 
et supplement til etablerte diagnostiske metoder. FHI anbefaler at større diagnostiske 
laboratorier forbereder seg på å kunne tilby QFT-testen og at dette blir et etablert tilbud innen 
utgangen av 2007. Testen anbefales som førstevalg etter Mantoux-metode27. Mikrobiologisk 
laboratorium UNN Tromsø etablerte i 2007 QFT-testen som et tilbud til landsdelens 
helseforetak. 

 
 

 

                                                           
26 Smittevern 7 2002:64 
27 MSIS-rapport nr. 10/2007: Anbefalinger for bruk av Interferon-gamma Release assays (IGRA) ved 
diagnostikk av tuberkulose i Norge. 
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Følgende tiltak anbefales i planperiode 2008-2011: 
 
1. Om mulig skal det alltid tas prøve til TB mikroskopi og dyrkning fra organ der det er 

mistenkt TB sykdom. Prøve tas før oppstart av behandling. Ansvar: Behandlende 
legespesialist. 

2. Det skal tas tre ekspektoratprøver av personer med mistenkt TB, for å avgjøre om de 
har en smitteførende TB. Prøve tas før oppstart av behandling. Ansvar: Behandlende 
legespesialist. 

3. Sykehus i Helse Nord som kan starte tuberkulosebehandling, skal ha et egnet rom til 
ekspektoratprøvetaking som beskrevet i kapittel 5.3.3. Ansvar: Aktuelle helseforetak. 

4. Før det foreligger komplette nasjonale anbefalinger og flytskjema for IGRA-testen, 
følges anbefalinger som fortløpende kommer fra FHI. Ansvar: Behandlende 
legespesialist.   

6.4 Røntgenundersøkelse 
 
Etter Forskrift om tuberkulosekontroll har alle personer som har fylt 15 år fra land med høy 
forekomst av tuberkulose plikt til røntgenundersøkelse av lungene, dersom de skal oppholde 
seg mer enn tre måneder i Norge. KHT har ansvar for å oppdage aktuelle personer for slik 
undersøkelse. KHT plikter også å henvise aktuelle personer til spesialisthelsetjenesten, jf. 
tabell 8 og vedlegg 1.  
 

6.5 Dekking av utgifter 
 
Det regionale helseforetaket har plikt til å dekke alle utgifter knyttet til gjennomføringen av 
tiltak i tuberkulosekontrollprogrammet som utføres av spesialisthelsetjenesten jf § 4-3 i 
Forskrift om tuberkulosekontroll. Egenandeler kan ikke kreves. Tuberkuloseundersøkelse skal 
være uten utgifter for den som har plikt til å gjennomgå slik undersøkelse. Vaksinasjon av 
tuberkulinnegative personer mot tuberkulose skal være gratis for den enkelte. Reiseutgifter i 
forbindelse med fremmøte til tuberkuloseundersøkelse og/eller vaksinasjon skal være gratis 
for den enkelte, jf. § 3-1 og § 4-3. 
 

7.  TUBERKULOSEBEHANDLING I HELSE NORD  
 

7.1 Tuberkulosebehandling 
 
Arbeidsgruppen krever at følgende ressurser må være på plass for å drive tuberkulose-
behandling:  

• Behandlende lege må være legespesialist i infeksjonsmedisin, lungemedisin eller pediatri.  
• Det må være etablert samarbeid med tuberkulosekoordinator.  
• Det må være tilgjengelig anbefalt rom til diagnostikk og behandling, dvs. egnet rom til 

ekspektoratprøvetaking og isolat for isolering av smitteførende pasienter. 
 
Per februar 2008 har følgende sykehus i Helse Nord erfaring i å diagnostisere og behandle 
tuberkulose:  

• UNN Tromsø 
• UNN Harstad 
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• NLSH Bodø 
• Helgelandssykehuset Sandnessjøen 
• Helse Finnmark, klinikk Kirkenes* 
• Helse Finnmark, klinikk Hammerfest* 

 
*Ved mange av sykehusene i Helse Nord og særlig i Helse Finnmark, er det få aktuelle 
legespesialister ansatt slik tabell 7 viser. Det er også stor bruk av legevikarer. Dette fører til at 
kontinuiteten i oppfølging og behandling kan bli noe svekket. Som punkt 5.3.5 beskriver er 
det spesialist i lungemedisin, infeksjonsmedisin eller pediatri som har ansvar for igangsetting 
av tuberkulosebehandling. Smittevern 7 sier: ”…På sykehus der tuberkulosebehandling kan 
startes i følge det regionale helseforetaks tuberkuloseplan, men der slik spesialist ikke finnes, 
kan behandlingen startes i samråd med slik spesialist28.” I Helse Nord gjelder dette for Helse 
Finnmark HF. Ved Helgelandsykehuset HF skal tuberkulosebehandling kun iverksettes og 
følges opp ved Sandnessjøen sykehus fordi anbefalte ressurser foreligger her, og det er relativt 
kort avstand mellom sykehusene. 
 
All behandling av tuberkulose skal skje i samsvar med anbefalte internasjonale og nasjonale 
retningslinjer for tuberkulosekontroll, herunder DOT. De mest anvendte tuberkulose-
medikamentene er isoniazid, rifampicin, pyrazinamid og etambutol. Kombinerte 
medikamenter skal brukes som rutine. Behandlingstiden er minimum 6 måneder. Ved 
resistente former for tuberkulose tas det i bruk andrelinjemedikamenter. For øvrig 
informasjon om behandling henvises det til veilederen fra FHI Smittevern 7.  
 
Smittevern 7 kapittel 5.1.8 påpeker viktigheten av at tuberkulose oppdages hos personer som 
ikke har lovlig opphold i Norge. To MSIS-rapporter har understreket dette samt beskrevet 
rutiner for varsling til Politiets utlendingsenhet og Utlendingsdirektoratets asylavdeling. 
”Personer som er under behandling for tuberkulose, bør ikke sendes ut av landet mot sin vilje 
før behandlingen er fullført. Unntatt er situasjoner der behandlingen kan fullføres på det stedet 
personen sendes til”29. Tuberkulosekoordinator har rutiner for at samtykke innhentes hos 
pasient og at melding sendes til: Politiets utlendingsenhet og Utlendingsdirektoratets 
asylavdeling. 
 
Henvisninger håndteres slik tabell 8 beskriver.  
 

Følgende tiltak anbefales i planperiode 2008-2011: 
 
1. Tuberkulosebehandling kan startes ved følgende sykehus i Helse Nord: UNN Tromsø, 

UNN Harstad, Nordlandssykehuset Bodø og Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Ved 
Helse Finnmark Hammerfest kan tuberkulosebehandling startes på barn. Ved Helse 
Finnmark Kirkenes kan tuberkulosebehandling startes på barn (ambulerende pediater 
fra Hammerfest) og av lungespesialist fast ansatt ved sykehuset. Øvrig tuberkulose-
behandling i Helse Finnmark HF skal skje i samråd med Infeksjonsmedisinsk seksjon, 
UNN Tromsø jf kapittel 5.3.5. Ansvar: Behandlende lege og aktuelle HF. 

2. Behandlingen skal skje i samsvar med internasjonale og nasjonale anbefalinger og 
retningslinjer. Ansvar: Behandlende lege i samarbeid med tuberkulosekoordinator. 

3. Utarbeide skriftlige rutiner for håndtering av henvisninger på de aktuelle 
sykehusavdelinger for å sikre god pasientflyt. Ansvar: Aktuelle avdelingsledere. 

4. Sikre varsling og epikriseoverføring når en tuberkulosepasient flytter til annen 
kommune/helseregion. Ansvar: Tuberkulosekoordinator. 

                                                           
28 Smittevern 7 2002:79 
29 MSIS-rapport 28/2004 og MSIS-rapport 29/2005 
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7.1.1 Behandling av barn 
 
Innen pediatri anvendes nasjonale retningslinjer for tuberkulosebehandling gitt i Smittevern 7 
og ”Generell veileder i pediatri” kapittel 3.430. Tuberkulose hos barn arter seg annerledes enn 
hos voksne, særlig gjelder dette for de minste barna. Barna er sjelden smitteførende, og 
sykdomsbildet er preget av generell vantrivsel og allmennsymptomer. De minste barna har 
størst risiko for å få alvorlig systemsykdom31. 
 
Henvisninger angående tuberkulose hos barn håndteres som beskrevet i tabell 8. Som 
oversikten i tabell 7 viser, fins det tre barneavdelinger i Helse Nord. I tillegg er det poliklinisk 
oppfølging av barn ved ytterligere tre sykehus. Dette betyr at dersom en mistenker smittsom 
lungetuberkulose hos barn, må de innlegges ved Helse Finnmark Hammerfest, UNN Tromsø 
eller NLSH Bodø. Oppfølging og kontroller kan eventuelt skje på lokalsykehus som 
behandler tuberkulose, dersom spesialist her har erfaring med behandling av barn. 
 
Bakteriemengden ved manifest sykdom er lavere hos barn enn hos voksne. Det er ofte lite 
ekspektorat og selve prøvetakingen er vanskelig32. Hos barn det er vanskelig å få ekspektorat-
prøve av, kan det være nødvendig å ta ventrikkelaspirat, se nærmere beskrivelse kapittel 6.4.  
 

7.1.2 Behandlingsplan og direkte observert behandling – DOT 
 
Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-3 krever at det etableres en behandlingsplan for 
pasienten for hele behandlingsperioden. Behandlingsplanen skal helst være skriftlig og skal 
etableres i samarbeid med legespesialist, pasient og kommunelege. Tuberkulosekoordinator er 
ansvarlig for at behandlingsplan etableres. Veileder fra FHI Smittevern 7 anbefaler at det 
avholdes et behandlingsplanmøte der alle involverte i behandlingen, deltar. I Helse Nord 
utarbeides alltid skriftlig behandlingsplan, og dersom det lar seg gjøre, avholdes det 
behandlingsplanmøte. På grunn av store avstander har det av og til vist seg vanskelig at alle 
involverte deltar fysisk på møtet. Møtet avholdes da med legespesialist, tuberkulose-
koordinator og pasient, og eventuelt deltar KHT per telefon eller via videokonferanse. 
 
Alle pasienter som behandles for tuberkulose i Norge, skal ha direkte observert behandling -
DOT, jf § 3-3. DOT innebærer at helsepersonell eller annet opplært personell observerer 
inntak av tuberkulosemedikamentene hver dag i hele behandlingstiden. Når pasienten er 
innlagt på sykehus, har sykepleier på den enkelte avdeling ansvar for DOT. Etter utskrivelse 
er det oftest hjemmesykepleien som ivaretar DOT. 
 

Følgende tiltak anbefales i planperiode 2008-2011: 
 
1. Det skal utarbeides skriftlig plan for tuberkulosebehandlingen, og det skal avholdes 

behandlingsplanmøte for hver pasient. Ansvar: Behandlende legespesialist og 
tuberkulosekoordinator. 

2. Alle pasienter som behandles for tuberkulose i Helse Nord, skal ha DOT. Ansvar: 
Behandlende legespesialist og tuberkulosekoordinator. 

 

                                                           
30 www.pedweb.no 
31 Smittevern 7 2002:84 
32 Smittevern 7 2002:84 
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7.1.3 Meldingssystemet for tuberkulose 
 
”Formålet med meldingssystemet er å evaluere i hvilken grad målene for tuberkulose-
kontrollen, dvs. tidlig diagnostikk og effektiv behandling av pasienter med tuberkulose, 
oppnås. På denne måten reduseres muligheten for smitteoverføring og resistensutvikling i 
Norge33.” Hovedmottaker for meldingen er: Meldingssystemet for smittsomme sykdommer 
(MSIS) administrert via FHI.  
 
Lege som oppdager eller får mistanke om tuberkulose, skal samme dag gi melding om dette. 
Kriteriene for melding av tuberkulose omfatter også personer som mottar forebyggende 
behandling etter tuberkulosesmitte. Meldingen sendes til kommunelegen, tuberkulose-
koordinator og FHI. Aktuell lege får deretter oppfølgingsmeldinger fra FHI som skal fylles ut 
og sendes til nevnte personer.  
 
Mikrobiologiske laboratorier skal samme dag gi melding om funn av syrefaste staver, 
oppvekst av mykobakterier, artsbestemmelse og resultat av resistensbestemmelse (jf. Forskrift 
om tuberkulosekontroll § 5-5). Meldingen skal sendes til FHI og tuberkulosekoordinator. 
 
Øvrige pålagte meldinger innen tuberkulosekontroll sendes i hovedsak av KHT. Disse er: 
”Melding og rapport om smitteoppsporing” og ”Rapport om tuberkulinstatus og vaksinasjons-
status”34. 
 

7.2  Multiresistent tuberkulose: Pasientflyt, behandling og oppfølging  
 
Infeksjonsmedisinsk seksjon, UNN Tromsø har ansvar for diagnostikk, behandling og 
oppfølging av pasienter med MDR TB, i Helse Nord. Sentraliseringen skyldes at det er 
vanskelig å behandle MDR TB, og Forskrift om tuberkulosekontroll pålegger det regionale 
helseforetaket å utpeke ett sykehus i hver region som skal ha dette ansvaret, jf § 3-3. 
 
Tuberkulosekoordinator ved UNN Tromsø har til nå deltatt i og overvåket alle tiltak hos 
MDR TB pasienter, og i samarbeid med legespesialist vært ansvarlig for å følge opp denne 
pasientgruppen. Pasienter med MDR TB skal behandles i omkring to år. Når/hvis de er 
smitteførende, skal de isoleres på luftsmitteisolat. Det har vært én pasient i Helse Nord med 
MDR TB i perioden 2003-2007. 
 
Nasjonal rådgivningsgruppe for MDR TB er utpekt og administrert av FHI. Utdrag fra 
faggruppens foreslåtte mandat fra 14.12.06: ”Foruten representant fra FHI skal gruppen bestå 
av minst én infeksjonsmedisiner eller lungelege fra hvert regionsykehus, thoraxkirurg, 
barnelege og eventuelt andre etter behov. Faggruppen skal være et forum for erfarings-
utveksling og kompetanseheving for pasientrettet arbeid med MDR TB i Norge. Faggruppen 
skal møtes minst én gang årlig, men problemkasus bør drøftes ved behov.” Kontakt-
opplysninger om Helse Nords representant finnes på KORSNs nettside: www.unn.no/korsn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33 Smittevern 7 2002:11 
34 Smittevern 7 2002:11-14 
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Følgende tiltak anbefales i planperiode 2008-2011: 
 
1. Ved den minste mistanke om MDR TB skal pasienten henvises til UNN Tromsø, 

Infeksjonsmedisinsk seksjon. Ansvar: Behandlende lege. 
2. Infeksjonsmedisinsk seksjon, UNN Tromsø skal fortsatt ha ansvar for diagnostikk, 

behandling og oppfølging av pasienter med MDR TB. 
3. Tuberkulosekoordinator UNN Tromsø skal ha formelt koordinatoransvar for pasienter 

med MDR TB i Helse Nord, og ansvaret inkluderes i stillingsbeskrivelsen. 
4. Ved mistenkt eller påvist smitteførende MDR TB hos pasient skal pasienten isoleres 

på luftsmitteisolat. Ansvar: Behandlende lege. 
5. Ved diagnostisering av MDR TB skal behandlende legespesialist kontakte Nasjonal 

rådgivingsgruppe for MDR TB for drøfting av pasient. Helse Nord´s representant i 
gruppen skal være informert om behandling og oppfølging. Ansvar: Legespesialist 
som diagnostiserer/behandler MDR TB skal informere faggruppen og Helse Nord´s 
representant. Helse Nord´s representant i gruppen er etter varsling selv ansvarlig for å 
holde seg oppdatert om behandlingsforløpet. 

 

7.3  HIV og tuberkulose: Pasientflyt, behandling og oppfølging  
 
Infeksjonsmedisinsk seksjon, UNN Tromsø har som universitetssykehus et rådgivende 
medisinskfaglig ansvar i forhold til pasienter som er HIV-positive i Helse Nord. De fleste 
HIV-positive pasienter i Helse Nord går til kontroll ved UNN Tromsø, men noen blir fulgt 
opp hos fastlege, ved NLSH Bodø eller annet sykehus i Norge. Dersom disse pasientene får 
tuberkulose, blir de oftest behandlet på Infeksjonsmedisinsk seksjon, UNN Tromsø. 
 
Tuberkulosekoordinator ved UNN Tromsø har til nå koordinert oppfølgingen av pasienter 
med dobbeltinfeksjon sammen med legespesialist. Det diagnostiseres årlig om lag to pasienter 
med dobbeltinfeksjon med HIV og tuberkulose i Helse Nord. 
 

Følgende tiltak anbefales i planperiode 2008-2011: 
 
1. Infeksjonsmedisinsk seksjon, UNN Tromsø skal fortsatt ha ansvar for oppfølgingen av 

pasienter med dobbeltinfeksjon med HIV og tuberkulose. 
2. Tuberkulosekoordinator UNN Tromsø skal ha formelt koordinatoransvar for pasienter 

med HIV og tuberkulose i Helse Nord, dette inkluderes i stillingsbeskrivelsen.  
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7.4 Forebyggende tuberkulosebehandling 
 
Ved introduksjonen av Forskrift om tuberkulosekontroll og tilhørende veileder i 2003 ble det 
anbefalt økt implementering av forebyggende behandling i Norge. Dette begrunnes i økende 
innvandring fra land med høy forekomst av tuberkulose, samt svært høy forekomst av 
tuberkulose både i og utenfor lungene hos innvandrere, også lang tid etter ankomst til Norge. 
Forebyggende behandling har som mål å forhindre at smittede personer utvikler sykdom.  
 
Det har siden 2003 vært svært ulik praksis i Norge ift anvendelsen av forebyggende 
behandling, og enkelte helseforetak har drevet dette i større utstrekning enn andre. Også innad 
i Helse Nord har det vært og er det ulik praksis.  
 

Følgende tiltak anbefales i planperiode 2008-2011: 
 
1. Utarbeiding av felles retningslinjer for forebyggende tuberkulosebehandling i Helse 

Nord. Ansvar: Rådgivingsgruppen for tuberkulose i Helse Nord. 
2. Utarbeiding av flytskjema for forebyggende tuberkulosebehandling. Ansvar: 

Rådgivingsgruppen for tuberkulose i Helse Nord, med mindre FHI utarbeider aktuelt 
skjema. 

 

8.  SMITTEVERNTILTAK  
 

8.1 BCG – vaksinasjon 
 
BCG-vaksinen er en del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen er et frivillig 
tilbud, og den er gratis for personen som ønsker å la seg vaksinere. Revaksinasjon er ikke 
anbefalt. Noen grupper er spesielt anbefalt vaksinasjon, og to av disse omtales under. 
 

8.1.1 Helsepersonell 
 
Helsepersonell som har negativ tuberkulintest og ikke er BCG-vaksinert, skal tilbys BCG-
vaksine. Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at arbeidstakeren får dette tilbudet35. 
Vaksinasjonen utføres av vaksinatør i KHT med erfaring i BCG-vaksinasjon. 
 

Følgende tiltak anbefales i planperiode 2008-2011: 
 
1. Etablere rutiner for tilbud om vaksinasjon av uvaksinert helsepersonell der slike 

rutiner mangler. Ansvar: Hvert helseforetak. 
 

8.1.2 Nyfødte på barselavdeling 
 
Nyfødte barn av foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose skal helst vaksineres på 
barselavdelingen, eventuelt ved første besøk på helsestasjonen. Hos spedbarn opp til 6 ukers 
alder kan vaksinen settes uten forutgående tuberkulinprøving36. Helse Nord har 16 føde-
                                                           
35 Smittevern 7 2002:55 
36 Smittevern 7 2002:54-55 
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enheter, som tabell 2 viser. Blant legespesialister i pediatri i Helse Nord er det enighet om å 
anvende Universitetssykehuset Nord-Norges ”Metodebok i nyfødtmedisin” som omhandler 
BCG-vaksinasjon i kapittel 4.737. 
 

Følgende tiltak anbefales i planperiode 2008-2011: 
 
1. Fødeenheter skal ha rutiner for BCG-vaksinering av nyfødte barn i risikogruppen. 

BCG-vaksinen skal settes av opplært personell. Ansvar: Avdelingsleder fødeenheter. 
2. På små fødeenheter i Helse Nord som eventuelt ikke har opplært personell, skal det 

utarbeides klare skriftlige rutiner for varsling om at BCG-vaksinen ikke er satt. 
Varslingen sendes ved utskrivelse til barnets helsestasjon og fastlege. Ansvar: 
Avdelingsleder fødeenheter. 

8.2   Smitteoppsporing 
 
Smitteoppsporing er pålagt i følge Forskrift om tuberkulosekontroll, både KHT og 
helseforetak har plikt til å utføre smitteoppsporing i påkrevde situasjoner. Med smitte-
oppsporing menes helsetjenestens tiltak for å finne smittekilde og smitteeksponerte til en 
pasient med tuberkulose, og tilby dem informasjon og tuberkuloseundersøkelse, og eventuelt 
personlig smittevernveiledning og behandling38. Smitteoppsporing for å finne smittekilden, 
blir i all hovedsak utført av KHT. Tuberkulosekoordinator gir råd og veiledning ved 
smitteoppsporing. 
 

8.2.1 Smitteoppsporing av ansatte i helseforetak 
 
Dersom helsearbeidere har oppholdt seg i land med høy forekomst av tuberkulose i mer enn 
tre måneder, har de plikt til forhåndsundersøkelse om de skal tiltre eller gjeninntre i stilling i 
helse- og sosialtjenesten. Ved medisinsk mistanke skal tuberkuloseundersøkelse utføres også 
dersom oppholdet har vært kortere enn tre måneder. Medisinsk mistanke kan være at 
vedkommende har hatt spesielt høy risiko for smitte, som for eksempel gjennom arbeid i 
flyktningleir, ved sykehus eller lignende39. Arbeidstakere skal undersøkes før tiltredelse 
dersom kriteriene er oppfylt.   
     
I smitteoppsporingssituasjoner i helseinstitusjoner kan ansatte i sykehus ha plikt til å utføre 
tuberkuloseundersøkelse. Tuberkuloseundersøkelse av helsepersonell er organisert ulikt ved 
de ulike helseforetakene i Helse Nord. Noen helseforetak kjøper denne tjenesten av private 
bedriftshelsetjenester eller KHT. Andre utfører smitteoppsporing via sykehusets poliklinikk. 
Ved UNN Tromsø utføres tuberkuloseundersøkelse av arbeidstakere i forbindelse med 
tjenestereiser og aktuell smitteoppsporing i jobbsammenheng. Dette skjer i regi av 
Smittevernsenteret.  
 

Følgende tiltak anbefales i planperiode 2008-2011: 
 
1. Etablere rutiner for tuberkuloseundersøkelse av arbeidstakere i helseforetak der slike 

mangler. Ansvar: Hvert helseforetak og avdelingsleder i sykehus. 
 

                                                           
37 11.01.08 Samtale med overlege Claus Klingenberg ved barneavdelingen UNN Tromsø  
38 Smittevern 7 2002:43 
39 Smittevern 7 2002:38 

Side 138



Tuberkulosekontrollprogram 2008 – 2011 Helse Nord RHF 

 

 30

8.2.2 Smitteoppsporing av medpasienter 
 
Medpasienter til en smitteførende tuberkulosepasient kan bli utsatt for smitte i sykehus, 
dersom tuberkulose ikke er mistenkt, påvist eller er kjent ved innleggelse. Medpasientene har 
da plikt til tuberkuloseundersøkelse. I de fleste tilfellene utføres tuberkuloseundersøkelsen av 
KHT i den enkeltes bostedskommune. I noen tilfeller utføres det av lege ved medpasientens 
aktuelle avdeling.  
 

Følgende tiltak anbefales i planperiode 2008-2011: 
 
1. Avdelingen hvor smitten har skjedd, har i samarbeid med smittevernpersonell og/eller 

tuberkulosekoordinator ansvar for å utarbeide oversikt over medpasienter som kan ha 
blitt utsatt for smitte. Medpasienter og deres fastlege skal varsles. Ansvar: Involvert 
avdelingsoverlege og behandlende lege med bistand fra smittevernpersonell i aktuelt 
sykehus.  

2. Dersom tuberkuloseundersøkelsen utføres/delvis utføres i sykehuset, skal smittevern-
legen i indekspasientens bokommune varsles, slik at resultatene summeres opp og 
meldes etter gjeldende retningslinjer. Ansvar: Overlege/behandlende lege ved aktuell 
avdeling og smittevernlege i kommunen. 

 

9.  ANNET 
 

9.1 Medikamentlevering/håndtering 
 
Tuberkulosemedikamenter distribueres nasjonalt av Rikshospitalets apotek. Apoteket sender 
lister til FHI over alle pasienter som har fått foreskrevet tuberkulosemedikamenter40. Disse 
legemidlene refunderes etter § 4, godtgjørelse av utgifter til legemidler ved allmennfarlige 
smittsomme sykdommer, i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og 
spesielt medisinsk utstyr41. 
 
Sykehusapoteket i Bodø og Tromsø drives av Sykehusapoteket Nord HF og er de eneste 
sykehusapotekene ved landsdelens sykehus. Sykehusapoteket i Tromsø har lager av de fire 
mest anvendte tuberkulosemedikamentene inkludert kombinasjonstablettene, og fungerer som 
et fjernlager for Rikshospitalets apotek. Medikamentene kan leveres til de andre sykehusene i 
landsdelen innen ett døgn, oftest direkte fra Rikshospitalets apotek. Rikshospitalets apotek 
kan levere de fleste tuberkulosemedisiner i løpet av 1-2 døgn.   
 
I følge Smittevern 7 skal avdelingsoverlegen ved sykehusene som behandler tuberkulose, én 
gang i året sende inn søknad til Statens legemiddelverk om spesielt godkjenningsfritak for de 
tuberkulosemedikamenter som skrives ut fra avdelingen og som ikke har markedsførings-
tillatelse. Kopi av denne godkjenningen skal vedlegges alle tuberkuloseresepter som skrives 
ut fra avdelingen42. Gjennom årene er det etablert en praksis mellom farmasøyt med ansvar 
for tuberkulosemedikamenter ved Rikshospitalets apotek og Statens legemiddelverk om 
følgende: Farmasøyt ved Rikshospitalets apotek ordner med søknad til Statens legemiddel-
verk for alle landets tuberkulosepasienter. Seksjonsoverlege ved Infeksjonsmedisinsk 

                                                           
40 Smittevern 7 2002:14 
41 http://www.lovdata.no/for/sf/ho/to-19970418-0330-001.html#4 
42 Smittevern 7 2002:81 
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avdeling, Ullevål Universitetssykehus sender årlig én søknad om godkjenning. Den aktuelle 
godkjenningen er gyldig for alle sykehusene i Norge som behandler tuberkulose43.  
 
Resepter til den enkelte pasient administreres av legespesialisten eventuelt via tuberkulose-
koordinator som sørger for at behandlingsplanen definerer hvem som skal ha resepten og 
medikamentene. Dette skal ikke være pasienten44. I Helse Nord bestiller oftest lege-
spesialisten medikamentene direkte fra Rikshospitalets apotek. 
 

Følgende tiltak anbefales i planperiode 2008-2011: 
 
1. Alle sykehus som behandler tuberkulose, skal utarbeide egne prosedyrer for 

medikamenthåndtering, -forskriving og -utlevering. Det er et mål at regionens sykehus 
har tilnærmet like prosedyrer. Ansvar: Tuberkulosekoordinatorer i Helse Nord ift sine 
sykehus og kommuner i det aktuelle bostedsområdet. Prosedyrene utformes i 
samarbeid med medisinsk ansvarlig lege. 

 

9.2  Tuberkuloseregistrering i Helse Nord 
 
Det er ingen felles registrering av tuberkuloserelaterte parametre i Helse Nord utover pålagte 
meldeskjemaer som sendes til FHI. Fem av seks tuberkulosekoordinatorer registrerer aktuelle 
opplysninger på den enkelte pasient i elektronisk pasientjournalsystem ved sykehuset.  
 

Følgende tiltak anbefales i planperiode 2008-2011: 
 
1. Alle tuberkulosekoordinatorer skal registrere sin kontakt med pasienter i elektronisk 

pasientjournalsystem. Dette omfatter behandlingsplan og viktig kontakt i løpet av 
behandlingstiden. Ansvar: Tuberkulosekoordinator i samarbeid med nærmeste leder. 

2. Utrede muligheten for å utarbeide felles registreringsskjema for tuberkulosepasienter, 
inkludert prosedyren direkte mikroskopi og genotyper av tuberkulosekomplekset. 
Ansvar: Regional tuberkulosekoordinator KORSN utreder og eventuelt utarbeider 
skjema som tuberkulosekoordinatorene i Helse Nord i samarbeid med legespesialist 
fyller ut og bruker. 

 

                                                           
43 11.01.08 Opplysninger fra Astrid Falck, farmasøyt ansvarlig for tuberkulose, Rikshospitalets apotek. 
44 Smittevern 7 2002:81 
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9.3 Undervisning, fagutvikling og forskning 
 
For å sikre god kvalitet på tuberkulosekontrollen i Helse Nord må leger, sykepleiere og 
helsesøstre i sin grunnutdannelse få en god basis i diagnostikk, smittespredning og behandling 
av tuberkulose. 
 
Det har vært arrangert ulike kurs med fokus på tuberkulose i landsdelen. Det arrangeres årlige 
kurs/seminarer som omhandler tuberkulose på nasjonalt nivå. Tuberkulosekoordinatorene i 
Norge har årlige samlinger hvor representanter fra FHI deltar. Tuberkulosekoordinatorene i 
Helse Nord har stort sett hatt mulighet til å delta, men det har vært noe begrenset grunnet 
økonomi. Tuberkulosekoordinatorene i Helse Nord har årlige fagmøter.  
 
Legespesialistene i landsdelen har årlige møter, og de deltar på nasjonale og internasjonale 
møter og kongresser angående tuberkulose.  
 
Det har ikke vært fokus på forskning innen tuberkulose i Helse Nord. UNN Tromsø deltok i 
2006 i FHIs ”Skolebarnstudie” (med IGRA-testene). Forskning på ervervet immunsvikt og 
tuberkulose via Infeksjonsmedisinsk seksjon, UNN Tromsø planlegges oppstartet i 2008. 
Opprettelse av en Rådgivingsgruppe anses som viktig for å sette fokus på undervisning, 
fagutvikling og forskning. Forskning er viktig for å øke interessen og fokus rundt 
sykdommen, og kan bidra til å rekruttere legespesialister. 
 

Følgende tiltak anbefales i planperiode 2008-2011: 
 
1. Arrangere jevnlige kurs i tuberkulosekontroll for helsepersonell i de tre nordlige 

fylker. Eventuelt kan dette være et samarbeidsprosjekt mellom kommune- og 
spesialisthelsetjenesten. Ansvar: Regional tuberkulosekoordinator ved KORSN, 
legespesialister og tuberkulosekoordinatorer, eventuelt i samarbeid med kommunale 
smittevernleger. 

2. Tuberkulosekoordinatorene skal delta på nasjonale samlinger organisert via FHI. 
Ansvar: Tuberkulosekoordinatorene og deres ledere. 

3. Rådgivingsgruppe for tuberkulose i landsdelen skal opprettes i 2008. Ansvar: Helse 
Nord RHF, regional tuberkulosekoordinator ved KORSN, samt legespesialister. 

4. Økt satsing på forskning for å sikre utvikling og fremgang i tuberkulosekontrollen og 
for å øke kunnskapen om tuberkulose. Ansvar: Legespesialister, tuberkulose-
koordinatorer og Helse Nord RHF. 
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9.4 Økonomi og bruk av ressurser 
 
Noen av arbeidsgruppens anbefalinger vil kreve økonomiske ressurser.  
 
Kostnadsoversikt for etablering av luftsmitteisolater omhandles i Smittevernplanen 2008-
2011 kapittel 7.1.2. Luftsmitteisolatene er derfor satt inn i tabell 9 uten kostnader. 
 
Opprettelse av rådgivingsgruppe for tuberkulose beregnes ikke å utløse kostnader utover 
reiseutgifter for medlemmene.  
 
Etablering av IGRA-tester vil medføre økte kostnader, men innføringen av disse testene antas 
å føre til færre oppfølgingskontroller. Sett i en slik sammenheng medfører sannsynligvis 
innføringen av IGRA-tester reduserte kostnader og personellressurser. Kostnadsoverslag ved 
innføring av IGRA-tester er derfor ikke utarbeidet. 
 
Tabell 9. Oversikt over kostnader  
 

Investering Driftskostnader Kap. Tiltak 
2008 2009 2010 2011 Sum 2008 2009 2010 2011 Sum

5.3.2 Luftsmitteisolat * 
 

          

5.3.3 Rom ekspektorat- 
prøve ** 

99 99 99  297      

5.3.7 Reisekostnader rådgivings- 
gruppe  

     25 25 25 25 100 

5.3.6 Regional TBkoordinator 
KORSN 

      250 250 250 750 

9.2 TBregistrering 
 

      100   100 

9.3 Jevnlig kurs 
tuberkulosekontroll 

     50 50 50 50 200 

 
Total sum 2008-2011 

 
297 000 1 150 000

* Totale investeringer i planperioden 24 000 000 NOK angitt i Smittevernplan Helse Nord 2008-2011. 
** For etablering ved tre anbefalte sykehus etter kostnadsberegning utført av Helse Vest. 
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STYRESAK 69-2008/3  OPPFØLGING AV VENTETIDSGARANTI – BARN OG  
 UNGE MED PSYKISKE LIDELSER ELLER  
 RUSMIDDELAVHENGIGHET 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
Bakgrunn/fakta 
Det er vedtatt en ny ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller 
rusmiddelavhengighet. Ventetidsgarantien er hjemlet i pasientrettighetsloven, og har 
bakgrunn i Ot.prp. nr 53 (2006-2007): ”Om lov om endringer i pasientrettighetsloven m.m.”  
Lovendringene vil bli gjort gjeldende fra 1.september 2008.  
 
De særskilte fristreglene som følger av ventetidsgarantien framgår av Helse- og 
omsorgsdepartementet oppdragsdokument til Helse Nord RHF for 2008, punkt 3.5.3:   
 
”Helse Nord skal legge til rette for at ingen barn og unge under 23 år med psykiske lidelser 
eller rusmiddelavhengighet må vente mer enn 10 dager på vurdering (lenger frist ved 
vurderingssamtale) av rett til nødvendig helsehjelp eller mer enn maksimalt 90 dager (65 
virkedager) før behandling senest blir iverksatt der det foreligger rett til nødvendig 
helsehjelp, jf ny ventetidsgaranti som trer i kraft i 2008.”   
 
Lovendringene er begrunnet med at barn og unge med psykiske lidelser og unge 
rusmiddelavhengige er utsatte og sårbare grupper. Ventetiden har vært for lang, og varierer 
mer mellom helseregionene enn det som er akseptabelt Det er et særskilt behov for å prioritere 
disse pasientene, og hjelpen bør gis så tidlig som mulig for å forebygge psykiske lidelser og 
rusmiddelavhengighet.  
 
Ventetidsgarantien – 1.tertialrapport 2008 fra helseforetakene   
Helse Nord RHF har i oppdragsdokument for 2008 til helseforetakene stilt krav om at 
ventetidsgarantien implementeres slik forutsatt i oppdragsdokumentet fra HOD. 
Helseforetakene har kommentert oppfølging av dette kravet i rapporteringen for 1.tertial:  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar med dagens praksis alle pasienter det er behov for 
ut fra henvisningen, inn til en inntakssamtale. Her kan det også være andre 
samarbeidsinstanser til stede, der det er naturlig. Disse inntakssamtalene er svært verdifulle. 
For en del pasienter er det nok med dette møtet. Andre får videre oppfølging. De greier å 
holde seg innenfor dagens garantitider med denne praksis. 
  
Ved Helgelandssykehuset HF vurderes pasientene stort sett innenfor fristen på 10 dager i dag. 
Problemet oppstår når det blir nødvendig med en vurderingssamtale, spesielt hvis denne også 
involverer samarbeidspartnere som f. eks. PPT eller barnevern, som ofte ikke kan stille på 
kort varsel. I dag ligger behandlingstiden i snitt på 50 dager og ingen venter mer enn tre mnd. 
Helseforetaket har arbeidet med å få ned ventelistene, som er halvert det siste halvåret. 
Utfordringen blir å avklare hvordan man kan differensiere mer mellom pasientene samtidig 
som behandlingsfristen kan oppfylles. 
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Også i Nordlandssykehuset HF blir de fleste henvisningene vurdert innen 10 dager, mens det 
kan gå lengre tid før det gjennomføres vurderingssamtale hvis det er behov for det. 
Ventetidene har generelt gått en del ned de siste årene, og holder seg nå relativt stabilt på 
omkring 60 dager (40 dager i Vesterålen, uendret).  
  
Helse Finnmark HF rapporterer også om relativt lave ventetider. Vurderingsfristen på ti dager 
vil også her være vanskelig å følge opp. 
 
Det er mangelfull rapportering fra helseforetakene om oppfølgingen av ventetidsgarantien for 
unge med rusmiddelavhengighet. Helse Nord RHF mangler også opplysninger om hvordan de 
private institusjonene følger opp ventetidsgarantien. Disse utgjør en stor andel av det samlede 
tilbudet for pasienter med rusmiddelavhengighet. All vurdering av henvisninger til tverrfaglig 
spesialisert behandling rus gjøres imidlertid i helseforetakene. Disse søker pasientene videre 
til evt. oppfølgende døgnbehandling i private institusjoner. Nord-norsk Kompetansesenter 
Rus bistår helseforetakene i koordinering av plasser for å ivareta behandlingsgarantien.   
 
Videre oppfølging for å sikre gjennomføring av ventetidsgarantien 
Slik regelverket har vært til nå har de fleste enhetene lagt opp en drift som vil medvirke til at 
pasientene får komme inn til vurderingssamtale innen 30 dager. Dette har de fleste enhetene i 
helseforetakene også etter hvert klart å overholde. Med de nye behandlingsfristene som vil 
gjelde fra 1.9.08 vil disse rutinene måtte reguleres tilsvarende. Hovedutfordringen vil være å 
få gjennomført vurderingssamtaler med pasientene innen 10 dager. Disse inkluderer ofte 
samordning og møter med eksterne samarbeidsinstanser, som på sin side kan ha 
vanskeligheter med å følge opp på kort varsel.  
 
Eventuelle tilpasninger i driften for å tilpasse aktiviteten i tråd med de økonomiske rammene, 
kan også gi økt press på det totale behandlingsapparatet og dermed større vansker med å 
overholde den nye behandlingsgarantien.  
 
Det er nødvendig å fremskaffe sikre data om status når det gjelder ventetidsgarantien for unge 
med rusmiddelavhengighet. Dette vil ha særlig oppmerksomhet fra Helse Nord RHF. I løpet 
av høsten 2008 gjennomføres dialoger med helseforetakene, private institusjoner innen 
psykisk helsevern og rus samt privatpraktiserende spesialister om deres arbeid med dette. 
Dersom det er behov for ytterligere tilpasninger i driften vil dette måtte vurderes under 
behandlingen av budsjett og oppdragsdokument for 2009. 
 
Høsten 2008 skal det gjennomføres et samordnet arbeid i regi av Helsedirektoratet for å 
implementere nye nasjonale prioriteringsveiledere innen ulike fagområder. Dette arbeidet vil 
også bidra til at ventetidsgarantien blir fulgt opp av fagmiljøene. 
 
Helse Nord RHF har allerede stilt innføringen av den nye behandlingsgarantien som krav i 
oppdragsdokumentene til våre helseforetak. Helseforetakene skal rapportere om dette i 
tertialrapportene til Helse Nord RHF. For ytterligere å sikre at behandlingsgarantien følges 
opp og avklare eventuelle problemstillinger som oppstår vil fagavdelingen i Helse Nord RHF 
ta opp saken i oppfølgingsmøtene med helseforetakene.  
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STYRESAK 69-2008/4  SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE NORD  
 OG HØGSKOLENE 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
Formål 
Utsettelse av arbeidet med overordnet samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og 
Høgskolene til etter styrebehandling av internevalueringen i Høgskolesamarbeidet i 
september. 
 
Sammendrag 
Det ble besluttet i Høgskolesamarbeidet at samarbeidet skulle evalueres. Det ble oppnevnt en 
arbeidsgruppe på fire personer. 
 
Mandatet er følgende: 
Evaluere Høgskolesamarbeidet i Helse Nord i henhold til ”Revidert instruks 20. januar 2004.” 
Det legges opp til styrebehandling av evalueringen i Helse Nord RHF i september.  
Saken skal behandles i Høgskolesamarbeidet i august 2008. 
 
Bakgrunn 
Styresak 98-2007 Samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø ble behandlet i styremøte, 
den 7. november 2007.  
 
Formålet var at det skulle inngås rammeavtale mellom alle RHF-ene og universitet/høgskoler 
i egen region, jf instruks fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om forholdet til 
universitet og høgskoler. Instruks er gitt i foretaksmøte, sist oppdatert av HOD i januar 2004. 
Helse Nord godkjente samarbeidsavtale med Universitet i Tromsø på styremøte, den 
7. november 2007.  
 
Det er ikke utarbeidet tilsvarende samarbeidsavtale med Høgskolene. Saken har vært diskutert 
i ledermøte i Helse Nord RHF. Det ble bedt om å lage en fremdrift på dette med 
styrebehandling i juni.  
 
I mellomtiden har NOU 2008-3 Sett under ett, ”Stjerneutvalget”, foreslått blant annet 
sammenslåing av Høgskoler og Universiteter, samt overføring av mindre Høgskoler til større 
enheter. Høringsfrist var medio april d.å.. 
 
Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø har startet og sluttført en fusjon våren 2008. 
 
Med bakgrunn i de ovennevnte saker og spesielt med hensyn til den pågående evalueringen, 
forslås oppstart av arbeidet med overordnet samarbeidsavtale utsatt til etter styrebehandling 
av evalueringen i Helse Nord RHF i september 2008. 
 
Anbefaling: 
Oppstart av arbeidet med en overordnet samarbeidsavtale utsettes til etter styrebehandling av 
evalueringen i Helse Nord RHF i september 2008. 
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STYRESAK 69-2008/5  KREFTKIRURGI I HELSE NORD 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
Bakgrunn 
Kreftkirurgien ble formelt organisert i Helse Nord RHF i 2003. Daværende fagdirektør Einar 
Hannisdal gjennomførte i lag med fagmiljøet en gjennomgang av status og la premisser for 
den fremtidige struktur. Målet var å få kreftkirurgien samlet på færre hender for gjennom økt 
volum å sikre høy kvalitet. Endringer i diagnostiske metoder (for eksempel vaktpost 
lymfeknuteteknikk) gjorde at tilgang til teknologien ble begrenset. Dette var en sterkt 
medvirkende faktor til at blant annet brystkreftkirurgien ble samlet ved kun 
Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø. 
 
Følgende retningslinjer ble innført: 
 
• Brystkreft: Alle pasienter hvor det er indikasjon for undersøkelse av vaktpost-lymfeknute, 

skal opereres i Bodø eller Tromsø 
• Endetarmskreft: Alle pasienter skal opereres i Tromsø, Bodø eller Harstad 
• Mavesekk-kreft: Proksimale lokalisasjoner (kardia1) og store reseksjoner (gastrektomier2), 

skal opereres i Tromsø eller Bodø. 
• Skjoldbrukskjertelkreft, prostatakreft (kurativ intensjon) samt blærekreft skal opereres i 

Tromsø eller Bodø 
• Spiserørskreft, bukspyttkjertelkreft samt leverkirurgi (operasjon av leverspredning) skal 

kun opereres i Tromsø. 
• Sjeldnere krefttilfeller som testikkelkreft, binyrekreft, nevroendokrine3 svulster, samt 

bløtdelssarkomer4.” skal henvises UNN Tromsø. 
• Høyrisiko endometrie-cancer5 (lavt differensiert, serøst papillært, klarcellet, mistenkt 

stadium II – III, dyp infiltrasjon eller stor tumor6) henvises UNN Tromsø 
• Avansert ovarialcancer7 med risikoscore (RMI) lik eller høyere enn 200 skal henvises til 

UNN Tromsø 
• Invasiv cervixcancer8 skal opereres ved UNN Tromsø 
• Kreft i ytre kjønnsorganer (vulva) skal opereres ved UNN Tromsø 
 
Også på nasjonalt nivå har det siden den gang blitt lagt nye føringer på organiseringen av 
kreftkirurgien. 
 
Nasjonal Helseplan for 2007-2010 legger til grunn Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-
20099 og understreker at kreftbehandlingen skal være likeverdig uavhengig av kjønn, 
økonomi og bosted og ser satsning på nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling 
som et viktig bidrag for å oppnå dette. 

                                                 
1 Øvre del av magesekken 
2 Fjernelse av hele magesekken 
3 Hormonelle svulster 
4 Ondartet svulst i bindevev/bløtdeler 
5 Kreft i livmoren 
6 Svulst 
7 Kreft i eggstokkene 
8 Kreft i livmorhalsen 
9 http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Sykehus/kreftstrategi%202006-2009.pdf 

Side 151



 
 
Flere slike retningslinjer i regi av Helsedirektoratet er allerede på plass og flere er under 
utarbeiding. Disse er tilgjengelig Helsedirektoratets hjemmeside (www.shdir.no ). 
 
I den offentlige debatt har organiseringen kommet spesielt sterkt i fokus etter Statsrådens tale 
tale på Helsekonferansen 2008 (publisert på Helse- og omsorgsdepartements hjemmesider, 
den 7. mai 2008), der hun blant annet uttalte: 
 
”Vi er kommet et stykke på vei med sentralisering av kreftkirurgi – men fortsatt kan vi og bør 
vi gjøre mer her.  
 
Jeg sender derfor i disse dager et brev til de regionale helseforetakene der jeg ber dem gå 
gjennom det kirurgiske behandlingstilbudet ved behandling av visse kreftformer (blant annet 
endetarm og tykktarmskreft). Målet er å sentralisere mer. Jeg har fått ferske NPR-tall fra 
2007 som viser at flere sykehus utfører altfor få operasjoner til å bli gode nok – noen er helt 
nede i én operasjon i året.  Det holder ikke! Vi skal gjøre dette på færre sykehus. 
 
Samtidig skal vi desentralisere mer – også av hensyn til kvaliteten: Når det ikke er nødvendig 
med avansert behandling, skal pasientene få oppfølging og behandling der de bor, for 
eksempel: lindrende behandling, cellegift, dialyse, rehabilitering, enklere kirurgi. Behandling 
for de voksende gruppene – som kronikere og eldre pasienter, skal skje ved lokalsjukehus.”10 
 
Status 
Gjennom kontakt til fagmiljøet i Helse Nord rapporteres det et godt samarbeid mellom alle 
helseforetakene og en lojalitet i forhold til retningslinjene (se ovenfor). Selv om behandlingen 
i stor grad er sentralisert, har man over de siste år gradvis desentralisert kontroll og 
oppfølging av pasientene. Felles retningslinjer og samarbeid i form av ”tumorgrupper”11 har 
sikret et godt samarbeid. En god faglig standard i den kirurgiske behandling og samarbeid i 
tverrfaglig team i forkant og i etterbehandling av pasientene er trolig en hovedårsak til Helse 
Nords gode resultater i kreftomsorgen. Eksempler på slikt samarbeid er brystkreft og 
tykk/endetarmskreft behandling og oppfølgingen.  
 
Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) har nylig levert sin rapport om 
lokalsykehusenes aktivitet og innhold etter helsereformen. Rapporten går detaljert inn på de 
ulike typene kreftkirurgi og bekrefter sentraliseringstendensen for denne perioden.    
 
Figur 1. For brystkreft ser vi en sterk sentralisering som ønsket. 

Brystkreft (kirurgi)
Andel opphold etter behandlingsnivå. 
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Diagrammet er hentet fra side 40 i 
rapporten. 
 
Utvalgsbefolkningen er definert som 
befolkningen i Helse Nord med unntak av 
befolkningen tilhørende UNN Tromsø og 
NLSH Bodøs lokalsykehusområder. 
 
Totalt omfatter utvalget i rapporten ca 
265 000 innbyggere i Helse Nord. 

                                                 
10 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dep/Helse_og_omsorgsminister_Sylvia_Brustad/taler_artikler/2008/tale-
fra-statsrad-brustad---helsekonfera.html?id=510465 
11 Tumor = svulst 
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Også innenfor mer sjeldent forekommende krefttyper viser rapporten den sentraliseringen 
som har skjedd ut fra ønsket om å sikre kvalitet gjennom volumøkning på færre utvalgte 
behandlingssteder. For flere detaljer henvises rapporten. 
 
Den kreftkirurgiske aktiviteten oppsummeres slik på side 44:  ”……. mellom 2002 og 2006 
…..  skjedd en betydelig sentralisering av spesialisert kirurgisk behandling av kreft. I vårt 
utvalg av kreftformer er det bare kirurgisk behandling av tykktarmskreft som i 2006 i 
overveiende grad skjer i lokalsykehus og som utføres i alle lokalsykehus i Helse Nord.” 
 
Operasjoner for tykktarmskreft var (til forskjell fram endetarmskreft) ikke på 
”sentraliseringslisten” i Styringsdokumentene fra Helse Nord RHF til HF-ene i 2004.   
 
Figur 2. Diagrammene for tykktarmskreft viser ikke en sentralisering. 

Kreft i tykktarm (kirurgi).
Antall opphold etter behandlingsnivå.
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Den desentraliserte fordelingen av operasjoner for tykktarmskreft bekreftes også av tall fra 
Kreftregisteret:  
 
Tabell 1: Antall pasienter som er radikaloperert for tykktarmskreft (C18) ved de ulike 
helseinstitusjoner i Helse Nord i perioden 2003-2006 er angitt i tabellen under: 
Sykehus 2003 2004 2005 2006 Bodø 39 40 39 42 Lofoten 10 10 9 7 Mosjøen 6 9 7 2 Narvik 11 6 12 13 Mo i Rana 18 25 25 17 Sandnessjøen 15 13 13 15 Vesterålen 17 12 16 8 Harstad 23 38 19 19 Tromsø 39 50 48 58 Hammerfest 18 7 4 12 Kirkenes 14 12 8 7 
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I dag er det altså kun tykktarmskreft som opereres på de fleste sykehus i Helse Nord. Det er i 
dag Sandnessjøen, Mo i Rana, NLSH Bodø, UNN Tromsø og Hammerfest sykehus som 
opererer de fleste pasientene. Disse har tilknyttet gastrokirurg. Dog opereres enkeltpasienter 
ved flere av de øvrige sykehusene. 
 
Bakgrunnen for at kreftkirurgien igjen tas opp er HOD’s bekymring knyttet til at denne 
kreftformen opereres på svært mange sykehus i Norge.  
 
Konklusjon 
Oversikten viser at tykktarmskreft i dag opereres ved alle sykehus i landsdelen. De sykehus 
som har fast tilknyttet gastrokirurg har det største volum.  I lokalsykehusrapporten fra SKDE 
påvises det at tykktarmskreft er den eneste hyppige kreftform hvor kirurgien er desentralisert. 
Samtidig har det skjedd en ønsket sentralisering av kreftkirurgien generelt.  
 
Det er nå grunn for Helse Nord RHF på bakgrunn av de nasjonale føringer å avklare 
fagmiljøenes synspunkter på om dagens organisering av tykktarmskreft kirurgi er 
hensiktsmessig. Dette arbeidet bør sees i sammenheng med den kommende 
”lokalsykehusrapporten”. 
 
I dag ser vi også en oppbygging av økende rehabiliteringstilbud for kreftpasienter etter 
behandling. Eksempler på tilbud er Montebellosenteret ved Lillehammer, nytt 
rehabiliteringssenter i forbindelse med sykehotell på ”radiumhospitalet” og Røros-senteret i 
Helse Midt-Norge. En avklaring av potensialet til rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Nords 
område (Kurbadet i Tromsø, Valnesfjord helsesportsenter, Viken senteret, Nordtun, etc.) bør 
vurderes i denne prosessen. Arbeidet bør sees i sammenheng med en generell satsing på 
rehabilitering. 
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STYRESAK 69-2008/6  ELEKTIV ORTOPEDI I HELSE NORD  
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
Formål/sammendrag 
En prosjektgruppe oppnevnt av fagdirektøren leverte i 2003 rapporten ”Organisering av 
elektiv ortopedi i Helse Nord”. Rapporten ble fulgt opp i styresak 55-2004 som slo fast at 
fagressursene skulle samles ved ett sykehus i hvert foretak, at enkelte lavvolumprosedyrer 
skulle sentraliseres og at det skulle nedsettes et utvalg som skulle vurdere innkjøp av en til to 
standardiserte protesetyper for alle sykehusene i regionen. Forslaget om å organisere den 
elektive virksomheten i en skjermet enhet fikk prinsipiell tilslutning, men ble ikke endelig 
vedtatt. Styret ba om videre utredning. Denne utredningen gjøres i disse dager av fagråd for 
ortopedi, som startet utredning av spørsmålene rundt organiseringen av elektiv ortopedi 
høsten 2007. Denne saken er en orientering til styret om hvor saken står per dags dato. 
 
Bakgrunn/fakta 
Samlingen av fagressurser og faglig ledelse for ortopedi ved ett sykehus i hvert foretak er 
gjennomført i Helgelandssykehuset HF der fagansvaret ligger i Mo i Rana, som også er det 
eneste sykehuset i foretaket med spesialisert ortopedisk vakt. I Nordlandssykehuset HF 
(NLSH) er det kun Bodø som har spesialisert ortopedisk vakt, men det utøves fortsatt elektiv 
virksomhet i Lofoten og Stokmarknes uten at denne er underlagt tydelig faglig ledelse fra 
Bodø. Det arbeides med å forbedre dette. I Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er 
det elektiv virksomhet i både Narvik, Harstad og Tromsø og spesialisert ortopedisk vakt i 
Harstad og Tromsø. Det er innført gjennomgående faglig ledelse slik at fagansvaret er samlet i 
Tromsø. I Helse Finnmark HF er det vedtatt at fagansvaret skal ligge i Hammerfest, men dette 
er ikke fullt ut gjennomført.  
 
Den vedtatte funksjonsfordelingen av lavvolumprosedyrer er gjennomført. Det er nettopp 
utarbeidet kravspesifikasjon for felles innkjøp av kne- og hofteproteser slik at anbudsrunde 
gjennomføres i år. 
 
Forslaget om et elektivt ortopedisk senter er ikke fulgt opp. Det var uenighet i 
prosjektgruppen i 2003 om forslaget i seg selv, og om eventuell lokalisering. Helse Nord RHF 
har fulgt opp denne saken gjennom å etablere et fagråd for ortopedi som er bedt om å forestå 
en utredning av saken. 
 
Problemstillinger 
Spørsmålet om etablering av en skjermet elektiv enhet er aktualisert på ny, gjennom en 
henvendelse fra UNN som uttrykker bekymring for utviklingen innen ortopedi ikke bare på 
UNN, men i hele landsdelen: 
• Aktivitetstilpasning på UNN er beregnet å redusere antall ortopediske inngrep per år med 

30 %, fra 2060 inngrep til om lag 1450 inngrep.  
• Ventetiden øker og det foreligger mistanke om økende pasientlekkasje ut av regionen, 

men disse forholdene er foreløpig ikke godt dokumentert 
• Spesialitetskomiteen i ortopedi følger forholdene ved UNN nøye. Avdelingen risikerer å 

måtte redusere antall utdanningskandidater og kan i verste fall miste godkjenningen som 
gruppe I–avdeling, noe som, dersom dette ble en realitet, vil føre til at det ikke lenger vil 
være mulig å fullføre ortopedisk spesialistutdanning i Nord-Norge. 
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Vurdering 
Ortopedi er et sentralt kirurgisk fag, både fordi omfanget av virksomheten er stort og fordi 
ortopedien kanskje er det kirurgiske faget som er av størst betydning for den økende gruppen 
kronikere og eldre med sammensatte lidelser. Ortopedien egner seg også godt for 
desentralisert kirurgisk virksomhet, siden en stor andel av operasjonene kan utføres planlagt 
og dagkirurgisk. Bemanningen i Tromsø er god, men rekrutteringen til de ortopediske 
enhetene i de andre helseforetakene er bekymringsfull. Det har ikke lyktes å etablere miljøet i 
Tromsø som leverandør av spesialister til resten av landsdelen. 
 
Fagfeltet er samtidig utsatt fordi en forholdsvis lav andel av pasientene har rett til nødvendig 
helsehjelp. Dette betyr at ortopedien lett taper i konkurransen med andre operative fag når det 
av økonomiske grunner er nødvendig å redusere den samlede kirurgiske virksomheten. Det 
kan lett oppstå store gjestepasientutgifter hvis spesialistutdanningen stopper opp eller hvis vi 
får en lang periode med kapasitetssvikt, fordi det foreligger ledig kapasitet for ortopedi ved 
private sykehus og til dels også ved offentlige sykehus i andre helseregioner. Det er ikke 
etablert strukturert samarbeid rundt ventelistehåndtering mellom de ortopediske avdelingene i 
regionen for å motvirke en slik utvikling. 
 
Det har vært betydelig uro i Helse Finnmark HF i forbindelse med avvikling av spesialisert 
vaktordning for ortopedi ved Kirkenes sykehus, og det er grunn til å tro at forventninger om 
slik vakt kan oppstå også andre steder når eldre generelle kirurger, som har kompetanse i 
ortopedi, blir pensjonister. Denne utfordringen må møtes med at et samlet ortopedisk fagmiljø 
må ta ansvar for etablering av nødvendige vurderingsprosedyrer og behandlingsforløp ved 
sykehus som ikke har ortoped i vakt. Det er spesielt viktig at det akademiske fagmiljøet 
innenfor ortopedi ved UNN HF engasjerer seg i denne problemstillingen. 
 
Oppsummert må ortopedien vurderes som et risikoområde for Helse Nord RHF fordi det 
foreligger problemer knyttet til spesialistutdanningen og rekrutteringen, kapasitetsproblemer 
som kan medføre økt pasientlekkasje ut av regionen og dermed økte kostnader, samt 
kvalitetsproblemer knyttet til uklart fagansvar ved sykehus som ikke har ortoped i vakt. 
 
Med bakgrunn i denne vurderingen ble det etablert et fagråd i ortopedi høsten 2007 med 
formål å bidra til å etablere et helhetlig tilbud i ortopedi som  
• sikrer nødvendig spesialistutdanning og rekruttering 
• dekker behovet for elektiv kirurgi 
• sikrer trygge behandlingsforløp for akutte ortopediske tilstander ved sykehus uten 

spesialisert ortopedisk vakt 
 
Fagrådet rapporterer til fagdirektøren og er bedt om å: 
1. Sammenstille data som viser utvikling av ventetider og pasientlekkasje ut av regionen 
2. Vurdere å innhente data fra Leddproteseregisteret for å identifisere eventuelle spesifikke 

områder med forbedringspotensial 
3. Foreslå samarbeidsløsninger rundt håndtering av ventelister mellom de ortopediske 

enhetene i regionen slik at dagens kapasitet kan utnyttes optimalt og ventetidene utjevnes 
4. Revurdere behovet for en elektiv ortopedisk enhet i Helse Nord 
5. Foreslå samarbeidsløsninger rundt spesialistutdanning og rekruttering med tanke på å 

dekke behovet for spesialister i hele Helse Nord. Det bør i denne sammenheng vurderes å 
etablere helhetlige utdanningsløp som sikrer at utdanningskandidater fra gruppe II-
avdelinger i regionen får gruppe I-tjeneste på UNN 

6. Foreslå løsninger som sikrer tilstrekkelig kvalitet og riktige behandlingsforløp for 
pasienter med akutte ortopediske tilstander ved sykehus uten spesialisert ortopedisk vakt 

7. Følge opp implementering av vedtatte løsninger etter styrebehandling i Helse Nord RHF 
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Fagrådet har gjennom analyser av driftsdata kommet til at etablering av en ren elektiv enhet i 
Helse Nord, vil ta bort grunnlaget for ortopedivirksomhet ved lokalsykehusene. Flertallet i 
fagrådet ønsker derfor ikke at det etableres en elektiv enhet som er så stor at den tar 
grunnlaget bort fra småsykehusene.  En slik enhet må derfor ikke være en sentraliserende 
enhet, men en enhet som først og fremst skal sette UNN bedre i stand til å ivareta sin 
universitetssykehusfunksjon. Det er ved UNN de største problemene er og det er UNN som 
har pasientlekkasje. Lekkasjen er i all hovedsak innenfor enkle/lettere kirurgi da det ofte 
oppstår en prioriteringskonflikt mellom oppgavene som universitetssykehus og 
utdanningsfunksjon (mengdetrening).     
 
Fagrådet støtter at UNN må styrkes, enten ved at den elektive aktiviteten skjermes eller ved 
etablering av en egen ø-hjelps operasjonsstue.  Fagrådet er altså så langt enige om å styrke 
UNN som regionssenter, men ikke hvordan dette skal ivaretas. Fagrådets rapport er ikke 
ferdig men den er beregnet overlevert Helse Nord sommeren 2008. 
  
Konklusjon 
Oppfølging av styresaker om elektiv ortopedi fra 2003 og 2004 utredes for tiden av fagråd i 
ortopedi. Spørsmålet om etablering av en ren elektiv enhet i ortopedi er konfliktfullt og ville 
kunne påvirke den ortopediske virksomheten ved alle lokalsykehus. Fagrådet har av denne 
grunn ikke klart å bli enige om en løsning på de utfordringene Helse Nord har knyttet til den 
ortopediske virksomheten, men rapporten er beregnet ferdigstilt sommeren 2008. Styret vil 
kunne få saken til behandling tidligst i september 2008. 
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STYRESAK 69-2008/7  UTVIKLING AV AMBULANSEBÅTTJENESTEN  
 HELGELAND – DEL I: BEHOV, STATUS OG  
 AKTUELLE MODELLER 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
Formål/sammendrag 
Ambulansebåttjenesten på Helgeland må snarest oppdateres fartøymessig, organisatorisk, 
faglig og avtalemessig. Dagen tjeneste er ikke tilfredsstillende kvalitetsmessig og har ikke 
nødvendig langsiktig finansiering og forutsigbarhet. Hensikten med denne saken er å utrede 
behov, status og aktuelle modeller for fremtidig drift. Saken fremmes i to deler, der siste del 
(sannsynligvis i styremøte i september) i større grad omfatter økonomiske vurderinger og 
konsekvenser – og hvor styret inviteres til å beslutte fremtidig organisering. 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF har i sak 34/2007 vedrørende båtambulansetjeneste bl.a. 
gjort vedtak om at driftsform og driftsøkonomi, inkludert økt investeringsbehov, må forankres 
i Helse Nord RHF. Kostnadsvekst knyttet til nye fartøy og nye forskriftskrav søkes i ny 
ambulanseplan redusert gjennom færre fartøy, integrasjon og kombinasjonsløsninger med 
bilambulansetjenesten og primærhelsetjenesten. Det forventes at 3 nye fartøy/tjenester vil få 
en aktivitet som innebærer vel 40.000 km pr år/fartøy. Volum, krav til aktiveringstid og 
minimalisering av risiko for samtidighetskonflikt vedrørende disse tjenestene/spesialfartøyene 
medfører at bruken begrenses til helsetjenester og andre hendelser hvor liv og helse skal 
ivaretas.  
 
Denne utredningen synliggjør krav til tjenesten, samarbeidsprosesser som har funnet sted på 
Helgeland, behov, status for tjenesten – og aktuelle modeller for fremtidig organisering/drift 
med foreløpige vurderinger. 
 
• Modell A – Privat drift, åpen konkurranseutsetting maritim del 
• Modell B – Felles selskap (AS) med aktuelle kommuner, maritim del (egenregi via 

selskap) 
• Modell C – Egenregi, drift ved Helgelandssykehuset HF 

o Modell C1 – Egenregi HF, men med ”rederi-støtte” fra Redningsselskapet 
• Modell D – Ideell organisasjon – eie/drift ved NSSR (Redningsselskapet) 
 
Forskjellen mellom ovennevnte driftsmodeller for ambulansebåt består i hovedsak av hvordan 
man ivaretar helsefaglig integrasjon, oppnår operativ fleksibilitet, sørger for kontinuitet og 
tjenesteutvikling og utnytter kombinasjonsmuligheter vedrørende maritim kompetanse – 
herunder ivaretakelse av eksisterende kompetanse i kommunene.  
 
Saken er kompleks og kan ha prinsipielle konsekvenser også for andre helseforetak. Det er 
derfor hensiktsmessig å drøfte saken i styret før endelige valg gjøres etter sommeren. 
 
For Helgelandssykehuset haster det med å få en avklaring. Kontrahering av nye fartøyer 
medfører en prosess som anslagsvis tar 1-1,5 år før fartøyene er klare for tjeneste. Også for 
kommunene er det viktig å få klare signaler om fremtidig organisering for å planlegge 
innenfor sitt ansvarsområde. 
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Vurdering 
Som det fremkommer, både av prosesser på Helgeland og av denne styresaken, legges det stor 
vekt på å samhandle med berørte kommuner på Helgeland. Bruk av felles fartøy for å løse 
befolkningens helsebehov er samfunnsøkonomisk fordelaktig og kan også øke kvaliteten i 
tilbudet. Dette er et område som spesielt krever samarbeid mellom ansvarsnivåene i 
helsetjenesten. Begge nivåene har ansvar for øyeblikkelig-hjelp-tjenester til befolkningen og 
må kunne dokumentere et system for dette som gir forventede helsetjenester når behovet 
oppstår. Primærlegen i vakt har det medisinske behandlingsansvaret for pasienten inntil annen 
lege overtar (f.eks. ved ankomst sykehus). Primærlegen er sentral i lokale akuttmedisinske 
team og defineres som teamleder (jfr. Traumerapporten). 
 
Valg av løsninger for fremtiden må fremme samhandling mellom ansvarsnivåene, kvaliteten i 
tjenesten og være økonomisk effektiv. Administrerende direktør vurderer alternativene som 
innebærer samarbeid med NSSR (Redningsselskapet) som særlig interessant. Dette ideelle 
selskapet har – som de offentlige helsetjenestene – liv og helse som viktigste mål for 
virksomheten. 
 
Administrasjonen vil i tiden fremover utrede alternativene A til og med D, og det vil bli 
fremmet beslutningssak for styret i Helse Nord RHF i styremøte i september 2008.  
 
Et mulig samarbeid med Redningsselskapet (NSSR) ansees som positivt, og administrasjonen 
vil innlede dialog med NSSR for å avklare potensialet. 
 
 
 
Trykte vedlegg: Juridisk vurdering 
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UTREDNING 
 
Bakgrunn/historikk 
 
Introduksjon 
Ambulanse-/skyssbåtene på Helgeland utfører ulike typer helseoppdrag – ambulansetjeneste, 
skyss av helsepersonell (f.eks. legevaktslege, legekontorfunksjon) og syketransport. Dette 
innebærer at båtene har to offentlige oppdragsgivere: 
 
Helgelandssykehuset HF: - Ambulansetjeneste og pasienttransport (syketransport) 
Kommune(r):   - Skyss av helsepersonell 
 
Definisjonen på ambulansetjeneste har endret seg i forbindelse med ny forskrift ”Krav til 
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” kom. Tidligere var forskjellen mellom 
ambulansetransport og syketransport i stor grad hvorvidt pasienten trengte å ligge på båre 
eller ikke. Nå er det medisinske kriterier – pasientens behov medisinsk kompetanse, 
overvåkning og utstyr som ligger til grunn for valg av ressurs. Lokal AMK-sentral vurderer 
medisinsk behov og koordinerer ambulanseressurser. 
 
Kommunene fikk tjeneste- og betalingsansvaret for ”skyss av helsepersonell” i forbindelse 
med at ansvaret for pasienttransport ble overført til helseforetakene pr. 1. januar 2004. Før 
denne tid hadde Trygden betalingsansvaret for både ”pasienttransport” og ”skyss av 
helsepersonell”. Flere av fartøyene har i tillegg andre oppgaver. Dette kan være 
ruteproduksjon og andre skyssbehov. Organisatorisk og økonomisk er forvaltningen 
kompleks.  
 
Dagens fartøy må i hovedsak karakteriseres som ”skyssbåter” (derav begrepet ”legeskyssbåt”) 
og ”samfunnsbåter” (ruteproduksjon for fylkeskommunen, men som i tillegg har avtale om å 
utføre helseoppdrag). For enkelhets skyld benyttes ”ambulansebåt” som et fellesbegrep i 
denne saken. I 2006 hadde Helgelandsykehuset avtale med redere om 8 ambulansebåter, mens 
ny ambulanseplan i Helgelandssykehuset (2005) beskriver færre fartøy. Fra 2007 (og for 
tiden) er det 7 båter – 3 er eiet/drevet av kommuner, 4 av private. 
 
I henhold til forskrift er helseforetaket ansvarlig for planlegging av helsetjenestene og 
avtaleansvarlig mot reder. Dagens avtaler er gamle, kortsiktige og prolongert de senere år. 
Som det fremgår under har Helgelandssykehuset 57,4 % av totalt utkjørte km i Helse Nord 
med ambulansebåt i 2007 og er dermed vårt desidert største ”ambulansbåtforetak”. På 
landsbasis har Helse Nord vel 50 % av ambulansebåtene. 
 
Ambulansebåttjenesten i Helse Nord – ulike oppdragstyper 

2007 Ambulanse Syketransp Skyss helsep Andre oppdrag SUM 
 Oppdr Km Oppdr Km Oppdr Km Oppdr Km Oppdr Km 

Helse Finnmark HF 338 47.102 2 152 74 4.423 0 0 414 51.677
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 407 23.805 151 5.555 324 10.301 57 1.722 939 41.383
Nordlandssykehuset HF 121 5.832 98 2.879 116 3.149 5 286 340 12.146
Helgelandssykehuset HF 1.280 77.258 436 24.860 929 36.209 107 3.604 2.752 141.931
Totalt 2.146 153.997   
%-vis pr. oppdragstype   

Blå tall = fordelingstall mangler for M/S Tinden, Øksnes 
 
Helsetilsynet har tidligere (i forbindelse med. systemkritikk etter hendelse) presisert at alle 
båtambulanseoppdrag skal være bemannet med akuttmedisinsk kompetanse, tilsvarende nivå 
som for bilambulanse.  
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Sentrale forskrifter og vedtak i Helse Nord 
Helgelandssykehuset HF vedtok i 2005 ny ambulanseplan og denne er et godt grunnlag for 
videre utvikling av båtambulansetjenesten på Helgeland. Planen beskriver noen færre båter 
enn i dag, et stort behov for utskifting av gamle båter med nye spesialdesignede 
ambulansefartøy, behov for egnet organisering av tjenesten, integrasjon av tjenesten i øvrig 
helsetjeneste/akuttmedisinsk virksomhet og oppfyllelse av forskriftskrav til kompetanse og 
bemanning. Båtambulansedelen av ambulanseplanen skapte størst oppmerksomhet i 
kommunene og i media. 
 
Sentrale forskrifter er ”Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” (2005). Denne 
stiller de samme kravene til båtambulansetjenesten som til bilambulansetjenesten. ”Forskrift 
om samordning av ambulansebåttjenesten med syketransport og transport av helsepersonell 
med båt” (2004) legger plan- og avtaleansvaret til spesialisthelsetjenesten. 
 
Helse Nord har i juli 2005 etablert en retningslinje til forskriften. Vedr. ambulansebåt 
fremkommer følgende:  
 
Ambulansebåt – Samhandling med kommunene  
Forskriften beskriver krav til ambulansebåt svarende til ambulansebiltjeneste. Forskriften 
legger initiativ til samhandling med kommunene om planarbeid i ambulansetjenesten på 
helseforetakene.  
 
Ved ambulanseoppdrag med ambulansebåt/skyssbåt vil helsepersonellbemanning ivaretatt av 
lege være i tråd med intensjonen i forskriften. Slik bemanning må organiseres på en måte som 
minimaliserer responstid. I planlegging av ambulansebåttjeneste må helseforetakene trekke 
primærhelsetjenesten tidlig inn i prosessen, jfr. også forskrift om samordning ambulansebåt.  
 
Følgende punkt som direkte berører ambulansebåt ble vedtatt: 
Bil- og båtambulansetjenesten er i økende grad en spesialisert helsetjeneste med tilhørende 
krav til kompetanse, gjennomgående kvalitetssystemer, integrasjon og faglig lederskap. For å 
sikre en optimal ivaretakelse av ansvaret, på linje med den øvrige del av 
spesialisthelsetjenesten, skal bilambulansetjenesten og den helsefaglige del av 
båtambulansetjenesten i Helse Nord i sin helhet ivaretas av helseforetakene. Overtakelsen av 
bilambulansetjenestene skjer etter hvert som kontraktene med private drivere går ut.  
 
Styret i Helgelandssykehuset HF har i sak 34/2007 gjort følgende vedtak vedr. 
båtambulansetjeneste: 
1. Styret gir foretaksdirektøren fullmakt til å gå videre med utredning av driftsselskap for 

den maritime delen av ambulansetjenesten, der samdrift mellom kommunene og foretaket 
er et av flere alternativer. 

2. Styret anmoder om å få seg forelagt et helhetlig forslag til finansierings- og driftskonsept, 
inklusive lokalisering av båtene. 

3. Driftsform og driftsøkonomi, inkludert økt investeringsbehov, må forankres i Helse Nord 
RHF. 

 
Styret i Helgelandssykehuset HF har i sak 09/2008 gjort vedtak vedr ”Båtambulanse 
Helgeland – status”: 
1. Styret tar saken til vedr. videre progresjon i Prosjektet Ambulansebåter på Helgeland til 

orientering. 
2. Styret viser til de vurderinger og beregninger som er gjort i denne saken og anbefaler en 

fremtidig struktur med 1 ambulansebåt i området Søndre Basseng. 
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3. Styret vedtar at denne ambulansebåten lokaliseres på Vega og ber om at prosessen med 

etablering av ny stasjon på Vega startes opp umiddelbart. I dette ligger at dagens avtaler 
sies opp og at det lyses ut anbud for ny drift fra ny stasjon på Vega når denne er ferdig 

4. Styret ser positivt på det arbeidet som er gjennomført med etablering av båt på Dønna, og 
ber om å få seg forelagt en fremdriftsplan for gjennomføring av ambulanseplanen for 
Nordre Basseng. 

 
Prosesser på Helgeland 
En arbeidsgruppe (etter bestilling fra Helse Nord RHF) har i 2006 utarbeidet 
kravspesifikasjon for nye ambulansebåter, deretter har en ny arbeidsgruppe vurdert og 
anbefalt ny organisering av ambulansebåttjenesten på Helgeland i samarbeid med aktuelle 
kommuner. Sistnevnte gruppe består av avdelingssjef akuttmed. avd. Svein Arne Monsen 
(leder), Spesialrådgiver Lars Inge Ingebrigtsen (sekretær), Kommuneoverlege Geir Nedgård, 
Lurøy Kommune, Helse- og sosialsjef Siv Nilsen, Herøy Kommune, Ambulansesjef Odd 
Magne Rønning, Helgelandssykehuset Sandnessjøen, Rådgiver Trond M. Elsbak, Helse Nord 
RHF, Reder og skipper Vidar Eidsvåg, Eidsvåg AS, Innkjøpssjef Roar Skogseth, 
Helgelandssykehuset. Gruppens oppfatning er bl.a.: 
 
• Tiden er ”overmoden” for å oppgradere tjenesten til dagens krav – tjenestekvalitet, fartøy, 

avtaleverk, finansiering og organisering.  
• Det er et stort behov for å skape langsiktig forutsigbarhet i tjenesten og nødvendig 

forpliktende samhandling med kommunene  
• Det foreslås at tjenesten på Helgeland organiseres i felles selskap for maritim drift av 

tjenesten for  
o at helseforetak og aktuelle kommuner kan samarbeid om felles fartøy og beredskap  
o å oppnå størst mulig fleksibilitet, driftsfordeler og samhandling  
o å skaffe eierne nødvendig maritim kompetanse til lavest mulig kostnad gjennom 

kombinasjonen å eie fartøy(er) selv  
o å ivareta og videreutvikle eksisterende kompetanse i kommuner og helseforetak  
o å skape forutsigbarhet, økonomisk optimal drift og sikring av verdier  

• Det foreslås at helsedelen av tjenesten integreres i den ordinære primær- og 
spesialisthelsetjeneste i henhold til ansvarsområder og samhandlingskrav.  

• I sum mener arbeidsgruppen at forslagene gir helseforetaket og kommunene en helhetlig 
organisering og styring av den sjøgående helsetjenesten til beste for kystbefolkningens 
behov. 

 
Etter at arbeidsgruppens anbefaling forelå har Regionrådene på Helgeland og 
Helgelandssykehuset HF etablerte i april 2007 en gruppe som skulle diskutere konkrete 
økonomiske driftsmodeller i et fremtidig selskap. Videre har fagsjefene i Helse Nord 
diskuterte prospektet/forslaget til ny organisering i møte 16. mai 2007 og anbefalte at 
prosjektet søkes gjennomført. 
 
Sør-Helgeland – og Helgeland Regionråd har våren 2007 behandlet saken med stort sett 
samme ordlyd i sine vedtak: 
 
Regionrådet sier seg glad for at det er innledet samarbeid mellom brukerkommuner og 
Helgelandssykehuset med sikte på felles drift av ambulansebåter langs Helgelandskysten. 
Et slikt samarbeid skaper grunnlag for en ”vinn-vinn” situasjon for så vel kommunene som 
for Helgelandssykehuset. Det viktigste er likevel at brukere av tjenesten får et godt og sikkert 
tilbud. 
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Selv om en del forhold fortsatt er uavklarte ber Helgeland Regionråd medlemskommunene å 
gi positiv tilbakemelding til Helgelandssykehuset om at man ønsker å gå videre i arbeidet 
basert på vedlagte driftsmodell. Av hensyn til den videre fremdrift i saken er det viktig med 
hurtig tilbakemelding og da før sommerferien. 
Dersom det ikke avholdes kommunestyremøter, ville det vært ønskelig om formannskapene 
kunne behandle saken. Dette er svært viktig ettersom investeringer til dette prosjektet 
”konkurrerer” med andre investeringsobjekt i Helgelandssykehuset. 
Endelig avtale inngås mellom den enkelte kommune og Helgelandssykehuset når de ulike 
forhold er endelig avklart.  
 
Mål, behov og status 
 
Mål 
• Ambulansetjeneste med båt skal tilfredsstille helsefaglige krav  

o Forskrift ”Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” likestiller bil og båt i 
forhold til kvalitet, bemanning og tilgjengelighet.  

o I tilsynssak har Helsetilsynet presisert kravet til akuttmedisinsk kompetanse om bord 
ved alle ambulanseoppdrag. 

• Tjenesten skal oppfylle alle maritime krav med god sikkerhetsmargin 
o Sikkerhetskrav er skjerpet de senere år bl.a. som en konsekvens av ulykker 
o Ambulansebåter må høy sikkerhet og kvalitet pga. oppdragsprofilen 

• Pasientene skal oppleve tjenesten som tilgjengelig, kvalitativt god, velfungerende og 
trygg.  
o Fra båtskyss til prehospital helsetjeneste 

 
Status måloppnåelse 
Tjenestene på Helgeland tilfredsstiller i liten/varierende grad målene. Kartlegging av tjenesten 
(vedlagt) viser at det er nødvendig med bedre kvalitet og tilgjengelighet til helsetjenesten. Det 
er helt nødvendig at planlagte strukturelle og faglige endringer iverksettes, herunder nytt 
materiell. Pasientombudet i Nordland har satt fokus på kvaliteten i tjenesten etter tidligere 
pasientklager. 
 
Viktigste behov: 
• Nye fartøy som oppfyller helsefaglige, ergonomiske og maritime krav 
• Kompetanse i tjenesten – integrasjon og fleksibel/helhetlig bruk 
• Kompetanse i helseforetaket vedr ambulansebåttjeneste 
• Integrasjon og samhandling med primærhelsetjenesten, formalisert  
• Effektiv organisering og optimal økonomisk drift 
 
Status behov 
Nye fartøy som oppfyller helsefaglige, ergonomiske og maritime krav 
Ambulansebåttjenesten på Helgeland berører 12 kommuner og i overkant av 18.000 
innbyggere. Fartøyene er fra 19 – 24 år gammel. Aktiviteten pr. fartøy er fra ca 3.400 km pr. 
år til ca 40.000 km. Antall oppdrag varierer fra ca. 70 til ca. 680 pr. år.  
 
Ny vedtatt plan for ambulansebåttjenesten på Helgeland forutsetter en reduksjon fra 8 fartøy 
til 3 spesialdesignede fartøy som ivaretar ca. 94 % av det samlede behovet. I tillegg er det 
behov for støtte/avtaler med eksisterende rutebåter (samfunnsbåter) noen steder.  
 
Fartøyenes egnethet for utførelse av ambulansetjeneste er ikke tilfredsstillende. Adkomst er 
vanskelig – båre må bæres hele eller nesten hele om bord- og avstigning. ”Pasientkår” (støy, 
lukt, sikkerhet og komfort) vurderes som mindre god. 
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Kompetanse i tjenesten – integrasjon og fleksibel/helhetlig bruk 
Generelt er ambulansetjeneste en kjernevirksomhet i helseforetakene som stadig oftere har 
fokus fra tilsynsmyndigheter (Riksrevisjonen, Helsetilsynet, Arbeidstilsynet og Datatilsynet) 
og media. Det har de senere år vært en økende trend for at denne helsetjenesten ivaretas av 
helseforetakene selv (egenregi). Pr. i dag driver helseforetakene selv ca. 82 % av 
ambulansetjenesten i Norge (kilde: NHO Service). 
 
Båtambulansetjenesten har tradisjonelt vært en skysstjeneste (transporttjeneste) hvor 
helsefaglig innhold (slik det forventes i dag) primært har vært bemannet ved behov/hvis 
mulig. Tidligere i hovedsak representert ved kommunelegen, de senere år også med personell 
fra bilambulansetjenesten. I dag kreves det at akuttmedisinsk kompetanse skal være om bord 
ved alle ambulanseoppdrag og at tjenesten er tilgjengelig uten forsinkelse (som bil). 
Båtambulansetjenesten skal være en del av spesialisthelsetjenesten og integrert med de øvrige 
akuttmedisinske tjenestene. I tillegg til helseforetakets oppdragsbehov skal det også tilstrebes 
– dersom kommunene ønsker det – at tjenesten tilrettelegges for kommunenes behov for skyss 
av helsepersonell (f.eks. legevakt som har forskriftfestet utrykningsplikt). Helsemyndighetene 
ønsker en samordning slik at tjenesten blir en driftsmessig og ressursmessig tilfredsstillende 
tjeneste.  
 
Kompetanse i helseforetaket vedr ambulansebåttjeneste 
Uavhengig av organisatorisk modell har Helgelandssykehuset avtale- og systemansvaret for 
tjenesten, jfr. ”samordningsforskriften”. Det er i dag manglende maritim kompetanse i 
helseforetaket. Imidlertid har kommuner som selv har vært eier/driver (reder) av 
ambulansebåttjeneste (3 kommuner på Helgeland) maritim kompetanse ansatt. 
Helgelandssykehuset har – som ansvarlig for helsetjenesten – behov for maritim kompetanse 
knyttet til maritimt regelverk, spesifisering, anskaffelser, kontraktsoppfølging og 
systemrevisjoner uavhengig av hvilken organisatorisk modell som velges. Dette kan 
illustreres med behovet for etableringen av Luftambulansetjenesten ANS selv om ANS-et selv 
ikke opererer luftfartøy. Forskjellen mellom ovennevnte driftsmodeller for ambulansebåt 
består i hovedsak av hvordan man ivaretar helsefaglig integrasjon, oppnår operativ 
fleksibilitet, sørger for kontinuitet og tjenesteutvikling og utnytter kombinasjonsmuligheter 
vedr. maritim kompetanse – herunder ivaretakelse av eksisterende kompetanse i kommunene.   
Utvikling av maritim kompetanse i Helgelandssykehuset kan på et senere tidspunkt vurderes 
benyttet av øvrige helseforetak. 
 
Integrasjon og samhandling med primærhelsetjenesten, formalisert  
Berørte kommuner på Helgeland bruker/finansierer i dag gjennomsnitt ca. 30% av den 
samlede kostnaden vedr. båttjenesten – dvs. ca. 6 – 7 mill. kr. pr. år på Helgeland. I 
forbindelse med syketransportreformen i 2004 fikk kommunene (dog i noe varierende grad) 
tilført midler for å overta ansvaret for ”skyss av helsepersonell” med båt. 
 
Økonomisk oppgjør mellom helseforetak og kommune er basert på gamle, prolongerte 
avtaler. Det er etterskuddsvise regningsoppgjør basert på en kilometertakst som fastsettes med 
bakgrunn i totale kostnader og utkjørte km. Dette er en lite egnet oppgjørsmodell og som bør 
skiftes ut med en modell som i større grad skiller mellom faste kostnader (f.eks. mannskap i 
beredskap) og variable kostnader (bruksrelatert, f.eks. diesel). Videre bør det skilles mellom 
ulike kostnadskomponenter, f.eks. er det ikke rettferdig at kommuner betaler for 
ambulanseutstyr og ambulansepersonell om bord. Likeledes fanger ikke dagens km-modell 
opp endringene fra transporttjeneste til helsetjeneste – tidsbruken til behandling, venting, 
legekontorbruk etc. 
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Det må etableres langsiktige avtaler mellom helseforetaket og kommunene som muliggjør 
langsiktig og forutsigbar finansiering – og mest mulig forutsigbar driftsøkonomi for 
oppdragsgiverne.  
 
Avtalene må også inneholde formalisert samarbeid/avklaringer vedr. 
helsepersonellbemanning om bord. Bemanning fra HF (fagarbeider) og kommuner (lege, evt. 
annet helsepersonell) vil variere fra tjeneste til tjeneste, men dette må systematiseres slik at 
forskriftskrav oppfylles. Både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten vil ha 
gjensidig faglig nytte av samarbeid om den akuttmedisinske kompetansen om bord. 
 
Andre samarbeidsområder for ambulansebåttjenesten er kommunale oppgaver vedr. brann og 
forurensning/oljevern. 
 
Effektiv organisering og optimal økonomisk drift 
Helgelandssykehuset har gjennom samarbeid og gode prosesser med berørte kommuner lagt 
et godt grunnlag for fremtidig samarbeid. Kommunene ønsker å samhandle om gode 
helsetjenester til befolkningen – et ansvar både for primær- og spesialisthelsetjenesten. 
Kommunene har gjennom regionrådene utpekt personer som deltar i samarbeidet. 
 
Kostnadsvekst knyttet til nye fartøy og nye forskriftskrav søkes i ny plan redusert gjennom 
færre fartøy, integrasjon og kombinasjonsløsninger med bilambulansetjenesten og 
primærhelsetjenesten. 
 
Det forventes at 3 nye fartøy/tjenester vil få en aktivitet som innebærer vel 40.000 km pr 
år/fartøy. Volum og krav til tilgjengelighet/aktiveringstid på disse spesialfartøyene medfører 
at bruken begrenses til helsetjenester og andre hendelser hvor liv og helse skal ivaretas.  
 
Helgelandssykehuset HF, sammen med berørte kommuner har gjennom 
ambulanseplanarbeidet dokumentert behov for ny og fremtidsrettet organisering der både 
interessene til helseforetaket og kommunene som oppdragsgivere ivaretas. Det er behov for 
forpliktende samarbeid, nødvendig fleksibilitet og økonomisk langsiktighet. 
Helgelanssykehuset HF har i sak 24-2007 åpnet for utredning av ulike driftsmodeller og bedt 
om at valg av driftsform og økonomi må forankres i Helse Nord RHF. 
 
Nyere ambulansebåter i Norge 
I forbindelse med ambulanseplan/båtprosjekt Helgeland har det vært befaring på 
nedenstående fartøy og samtaler med drivere og konstruktører. 
 
MS Dr. Riiber(2004), Aukra (Helse Midt-Norge).  
Fartøyet har en toppfart på 36 knop og er 16 meter langt. Dette er en mindre ambulansebåt i 
aluminium – eies og drives av Aukra kommune og ble bygget i forbindelse med nasjonalt 
utviklingsprosjekt. Til tross for liten størrelse er fartøyet godkjent for fartsområde ”liten 
kystfart”. 
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MS Rygerdoktoren (2004?), Finnøy, Stavanger (Helse Vest) 
Fartøyet har en toppfart på 44 knop og har en marsjfart på 38 knop. Den er bygget med 
karbonfiberarmering og eies og drives av privat utøver. Utøver er landets største 
hurtigbåtrederi med drift av mindre hurtigbåter.  
 

 
 
MS Øyvakt (2006), Smøla (Helse Midt-Norge) 
Fartøyet er 21 meter langt, har toppfart på 45 knop, er bygget med karbonfiberarmering og 
eies og drives av Smøla kommune. Dette er det nyeste ambulansefartøyet i Norge. 
 

 
 
 
I og med at to relative like ambulansebåter (Rygerdoktoren og Øyvakt) eies og drives av hhv. 
privat og offentlig reder er det interessant å se nærmere på driftskostnadene til disse 
tjenestene. I den grad data er tilgjengelig – og best mulig justert for ulikheter i aktivitet, 
bemanning etc. – vil vi i saken til høsten komme tilbake til vurdering av mulige forskjeller.  
 
Virksomhetsdata og regnskap dagens tjeneste 
 
Virksomhetsdata 2006: 

Båt
Sum antall 
km i 2006

Skyss 
Helse 

personell
Syke 

transport
Ambulanse 

turer Andre
Sum antall 

oppdrag 2006

Skyss 
Helse 

personell
Syke 

transport
Ambulanse 

turer Andre

Tosfart 2 421         352          2 025            44               68                  6            60           2                 
Vegstein 22 494       410          8 654            13 430        274                19          60           194             1        
Tjøttagutt 41 166       571          6 545            32 968        1 082  641                6            59           509             67      
Herøygutt 19 267       1 663       6 018            11 447        139     489                53          106         308             22      
Nesnagubben 1 294         58            554               572             110     27                  4            16           7                 -     
Æskulap 39 902       16 833     6 948            15 258        863     641                432         78           112             19      
Sanna 10 229       330          2 374            7 110          415     105                17          28           46               14      
Rødøyfjord 33 459       23 828     4 414            4 907          310     684                534         75           67               8        

Alle 170 232     44 045     37 532          85 736        2 919  2 929             1 071      482         1 245          131    
I tabellen er kjøring i rutefart for MS Sanna utelatt 

Prosent 
fordeling 26 % 22 % 50 % 2 % 37 % 16 % 43 % 4 %
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Virksomhetsdata 2007: 
 

Utseilte km 2007 Antall oppdrag

Båt
Sum antall 
km i 2007

Skyss 
Helse 

personell
Syke 

transport
Ambulanse 

turer Andre

Sum antall 
oppdrag 

2007

Skyss 
Helse 

personell
Syke 

transport
Ambulanse 

turer Andre

Tosfart 3 391        332         2 841          218           88                10         71          7               
Vegstein 13 945      150         3 415          10 380      293              5           72          216           
Tjøttagutt 40 246      408         3 297          35 827      714    628              8           63          517           40     
Herøygutt 12 643      2 350      1 052          8 791        450    378              37         34          307           
Æskulap 33 555      14 724    6 605          10 986      1 240 582              362       89          108           23     
Sanna 8 880        284         3 856          4 325        415    72                12         31          29             
Rødøyfjord 29 271      17 961    3 794          6 731        785    682              495       76          95             16     

Alle 141 931    36 209    24 860        77 258      3 604 2 723           929       436        1 279        79     
I tabellen er kjøring i rutefart for M S Sanna utelatt  

Prosent 
fordeling 26 % 18 % 54 % 3 % 34 % 16 % 47 % 3 %

 
 
Båten på Nesna (MS Nesnagubben) er avviklet og inngår derfor ikke i oversikt for 2007. Den 
samlede aktiviteten for helsetjenesten er redusert i 2007. Oppdragsandelen for 
Helgelandssykehuset (ambulanse og pasienttransport) er fra 2006 til 2007 øket fra 59 til 63 %. 
Km-andelen til Helgelandssykehuset er uendret på 72 %. 
 
Totalkostnadene for båtambulansetjenesten i Helgeland var i 2006 på 28,5 millioner kroner. 
Av dette kom 61 % fra aktiviteter knyttet til Helgelandssykehuset, mens resten ble fordelt på 
kommuner (28 %) og andre oppdrag (11 %). 
 
I 2007 var kostnadene på 27 millioner kroner. Av dette var 59 % fakturert 
Helgelandssykehuset, mens på kommunene bidro med en kostnad på 25 %. 16 % av 
kostnadene kom fra andre oppdrag. 
 
Muligheten for andre oppdrag faller bort når båtene spesialiseres. 
 
Nærmere om ny plan for ambulansebåttjenesten 
Vedtatt ny ambulansebåtstruktur på Helgeland avklarer dimensjonering og lokalisering som 
følger: 
• En ny ambulansebåt med stasjon Vega (Tjøttatjenesten utgår) 
• En ny ambulansebåt med stasjon Bjørn, Dønna (Nesnatjenesten har utgått)  
• En ny ambulansebåt med stasjon på Rødøy / Lurøy (to båter i dag) 
 
Plan/beslutning vedr ”nordre basseng” (Rødøy/Lurøy er under arbeid og ikke ferdigstilt). 
Imidlertid er det klart at dette bassenget må ha et nytt ambulansefartøy. I tillegg må det finnes 
en god løsning på hvordan disse kommunenes skal ivareta befolkningens behov for 
båtavhengige primærhelsetjenester. En aktuell løsning kan være at eksisterende døgnbåt 
omgjøres til dagbåt (legekontorbåt) hverdager for å ivareta behovet for ”ambulerende 
legekontor”. Dersom dette blir løsningen medfører endringen en reduksjon fra to døgnbåter til 
en døgn og en dagbåt. Legevaktorganisering / legevaktsamarbeid kan ha betydning for valg av 
løsning. Helgelandssykehuset arbeider videre med denne saken i samråd med kommunene.  
 
Disse tre nye hurtiggående fartøyene vil til enhver tid oppfylle forskriftens krav til 
ambulansetjeneste og ivareta ca. 94 % av det samlede oppdragsbehovet. I tillegg er det behov 
for samfunnsbåttjenester i Bindal (2007: 88 oppdrag herav 7 ambulanse) og på Træna (2007: 
72 oppdrag herav 29 ambulanse). 
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Antatte kostnader implementering av ny plan 
Ulike kostnadselementer som påvirker tjenestens årskostnad og levetidskostnad, viktigst er: 
• Investering 

o Utviklingskostnader / kontraheringskostnader 
o Byggepris 

• Driftskostnader / avskrivningstid 
• Bemanning 
• Beredskap 
• Kompetansekostnader drift 
• Kvalitet og levetid 
 
Nye kostnadselementer som kommer 
Det må anskaffes tre nye fartøy til helsetjenesten på Helgeland. Uavhengig av valg av modell 
for fremtidig organisering vil dette medføre at avskrivningskostnader kommer inn som et nytt 
kostnadselement for Helgelandssykehuset. Ved en antatt investeringspris på 16 mill.kr pr. 
fartøy og syv års avskrivning vil dette utgjøre en kostnad på ca. 6,8 mill.kr. pr. år. Ved 
avskrivning over 15 år blir årskostnaden ca. 3,2 mill.kr.  
 
Uavhengig av valg av modell vil nye fartøy kreve nye kostnader knyttet til utvikling og 
kontrahering av fartøy. Fartøyene skal designes hensiktsmessig for helsetjenesten og farvann 
de skal operere i. Spesielt krevende er det å lage gode løsninger for håndtering av 
pasienter/båre frå kai til sykekupé i Nord-Norge pga. stor forskjell mellom flo og fjære. 
Designmessige og funksjonelle utviklingskostnader vil være rimeligere jo mer en kan benytte 
av eksisterende løsninger. I tillegg vil kontrahering av f.eks. tre like fartøy medføre reduserte 
kostnader.  
 
Sammenlinkning av kostnader 
Det er gjort beregninger på hva det vil kunne koste å drive båtambulansetjenesten på 
Helgeland på det nivået som er i dag med et utgangspunkt i tre ambulansebåter. I tillegg er det 
lagt inn kostnader på hva det vil koste å betjene de områdene dekt i dagens løsning som ikke 
vil bli direkte dekt av tre nye båter. 
 
Til kostnadsberegning på de tre nye båtene er ambulansebåten M/S ”Øyvakt” brukt som 
modell. Dette er det nyeste ambulansefartøyet i Norge. 
 
I beregningen er det tatt utgangspunkt i driftskostnadene for 2007 der dagens reelle kostnader 
er satt opp mot hva det ville ha kostet å drive i 2007 med nye planforutsetninger (tre nye 
fartøy). For å danne et sammenligningsgrunnlag har vi harmonisert dagens drift noe ved å 
fjerne andre inntekter og legge til avskrivninger. Dette er fordi en fremtidig modell vil kreve 
så spesielle båter og en beredskap som gjør det umulig å drive annen aktivitet enn 
ambulansevirksomhet, pasienttransport og transport av helsepersonell. Nye båter vil også 
kreve avskrivninger. Dette føres i liten grad i dag. 
 
Det er her forutsatt at det vil kreves 650 000 kroner for å dekke behovet for båt i Bindal og 
650 000 kroner for å dekke behovet på Træna, mens det forutsettes en kostnad på 1,7 
millioner kroner for en dagbåt på Lurøy. 
 
Utgangspunktet for avskrivningene i regneeksemplet er en investering på 16 millioner kroner 
pr. båt og 15 års avskrivningstid (se lenger opp i saken). 
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Det er ikke tatt med kapitalkostnader og administrasjonskostnader. Mye av 
administrasjonskostnadene er knyttet sammen med den øvrige ambulansedriften i dag. 
 
 Øyvakt 2007 * 3 HLSH 2007 
Mannskapskostnader 10 588 002 14 625 031
Driftskostnader 10 986 812 9 588 597
      
Sum kostnader eks. avskrivning 21 574 813 24 213 628
      
Bindal 650 000   
Træna 650 000   
Dagbåt Lurøy 1 700 000   
Avskrivninger 3 200 000 3 200 000
  27 774 813 27 413 628
 
Av sammenstillingen ser vi at det ikke er store kostnadsforskjeller mellom det nivået på 
tjenesten i dag og en løsning med tre nye ambulansebåter samt tilfredsstillende løsninger for 
Bindal, Træna og Lurøy. Imidlertid vil kvaliteten i den maritime tjenesten bli vesentlig bedre 
med nye fartøy.  
 
Det skal nevnes i denne sammenhengen at Øyvakt har hatt uforholdsmessige store 
(ekstraordinære) vedlikeholdskostnader i 2007 som man normalt ikke kan regne med i en 
fremtidig løsning. 
 
Organisering – vurdering av aktuelle modeller 
 
Juridiske forhold 
Det juridiske handlingsrommet er vurdert, oppsummert:  
- Det er mulig (juridisk) å etablere et selskap (AS) sammen med aktuelle kommuner på 

Helgeland avgrenset til maritim del av tjenesten (båt + båtmannskap). 
Helsepersonellbemanning direkte fra HF eller kommune (forutsatt uansett alternativ). 

- Direktekjøp (ikke anbudskonkurranse) kan skje fra dette selskapet – ansees som egenregi 
såfremt omsetning til andre enn offentlige eiere er under 20 % og eierandelen i selskapet 
ikke er under 50 %. 

- AS / felles AS med kommunene for å utøve ren innkjøpsfunksjon er lite aktuelt. 
- ANS (som Luftambulansetjenesten ANS) for båtambulansetjeneste utelukker kommune(r) 

som medeier.  
- Det kan gjøres direkteanskaffelse fra/inngås avtale med ideelle organisasjoner. Plikten til 

å sørge for konkurranse medfører at det sikreste (innkjøpsfaglig) er å kunngjøre en 
konkurranse rettet mot ideelle organisasjoner. Dette kan med fordel være type 
”konkurransepreget dialog”. 
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Alternative modeller 
 
• Modell A – Privat kommersiell drift, åpen konkurranseutsetting maritim del 
• Modell B – Felles selskap (AS) med aktuelle kommuner, maritim del (egenregi via 

selskap) 
• Modell C – Egenregi – eie/drift ved Helgelandssykehuset HF 

o Modell C1 – Egenregi HF med ”rederi-støtte” fra Redningsselskapet 
• Modell D – Ideell organisasjon – eie/drift ved NSSR (Redningsselskapet) 
• Modell E – Ansvarlig selskap (ANS) for eie/drift 
• Modell F – eget selskap for innkjøp og oppfølging (ikke eie) av båtambulansetjenester 

som drives av private aktører 
• Modell G – kommunalt eie/drift (salg av maritime tjenester til helseforetaket) 
 
Avgrensning av modeller med begrunnelse 
 
Modell E – Ansvarlig selskap (ANS) for eie/drift 
Alternativet ANS (som Luftambulansetjenesten ANS) vil ekskludere kommunene som 
deltagere i selskapet, jfr. Lov om helseforetak. Dette vil ikke være en egnet modell fordi den 
ikke ivaretar ønsket om å inkludere/samhandle med primærhelsetjenesten.  
 
Modell F – eget selskap for innkjøp og oppfølging (ikke eie) av båtambulansetjenester som 
drives av private aktører 
Dette alternativet er et eget selskap i Helgelandssykehuset – evt. sammen med kommunene – 
for å ivareta ”sørge-for”–ansvaret, innkjøp og oppfølging av private leverandører av maritime 
tjenester.  Alternativet inkluderer ikke eierskap av fartøy eller driftsansvar. Helsepersonell 
inngår heller ikke i selskapet. Denne modellen vurderes som ressurskrevende og lite 
hensiktsmessig.  
 
Modell G – kommunalt eie/drift (salg av maritime tjenester til helseforetaket) 
Et alternativ er at kommuner med båtbehov selv eier og driver tjenesten (som 3 kommuner på 
Helgeland gjør i dag) og selger maritime tjenester til helseforetaket vedr. ambulanse og 
pasienttransport. Denne modellen vurderes som vanskelig og anbefales ikke vurdert videre 
fordi: 
- man ønsker ikke fortsatt mang små/enkeltstående utøvere/redere 
- ved større/økt samordning må kommunene allikevel organisere seg i et selskap 
- kommunenes gjennomsnittlige egetbehov er ca. 30 % noe som er for lavt for å bli 

klassifisert som ”egenregi”, jfr. juridisk vurdering 
- en konkurranseutsetting utelukker at kommunene selv fra å være tilbyder (når de samtidig 

er oppdragsgiver) 
- helseforetakets ansvar/styring av tjenesten (pr. forskriftsdef.) blir vanskeligere. 
 
Ovennevnte modellalternativ E, F og G foreslås derfor ikke med som alternative løsninger for 
å løse dagens ”akutte” utfordringer vedr. båtambulansetjenester i Helgelandssykehuset.  
 
Modeller som vurderes å være aktuelle 
 
• Modell A – Privat drift, åpen konkurranseutsetting maritim del 

o Gjelder alle tjenestene / hele tjenesten med unntak av helespersonell 
o Helhetlig utøveransvar til tilbyderne inkl. kontrahering fartøy 
o Forutsetter at helseforetaket har/skaffer også maritim kompetanse for spesifisering, 

evaluering, kontraktsoppfølging, systemrevisjoner etc. 
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• Modell B – Felles selskap (AS) med aktuelle kommuner, maritim del (egenregi via 

selskap) 
o Forutsetter maritim kompetanse – kan kombineres med egne ansatte fartøydrift 
o Forutsetter at selskapet konkurranseutsetter anskaffelse av 3 nye fartøy 
o Forutsetter at selskapet konkurranseutsetter øvrige tjenester (samfunnsbåter) 

 
• Modell C – Egenregi – drift ved Helgelandssykehuset HF 

o Forutsetter maritim kompetanse – kan kombineres med egne ansatte fartøydrift 
o Forutsetter konkurranseutsetting anskaffelse av 3 nye fartøy 
o Forutsetter konkurranseutsetting øvrige tjenester (samfunnsbåter) 

 
• Modell C1 – Egenregi HF, men med ”rederi-støtte” fra Redningsselskapet 

o Forutsetter samarbeidsavtale med Redningsselskapet 
 
• Modell D – Ideell organisasjon – eie/drift ved NSSR (Redningsselskapet) 

o Bør konkurranseutlyses blant ideelle organisasjoner (plikt til å påvise at det ikke er 
andre enn Redningsselskapet) 

o Egnet for anskaffelse type ”konkurransepreget dialog” 
 

 
Alle modellene forutsetter at det etableres nødvendig avtaleverk mellom oppdragsgiverne slik 
at bl.a. finansiering av driftskostnadene er avklart. 
 
Uavhengig av modell skal helsefaglig personell bemannes fra helseforetak og berørte 
kommuner, jfr. vedtak i styresak 06-2006 Utvikling av ambulansetjenesten i Helse Nord. 
Denne kostnaden vil i hovedsak løpe uavhengig av modell – inngår derfor ikke i nedenstående 
vurderinger. 
 
Økonomiske vurderinger vedr. aktuelle alternativ vil presenteres i styresak del II, september 
2008. 
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Modell A – Privat kommersiell drift, åpen konkurranseutsetting maritim del, foreløpige 
vurderinger 
 

Kriterier Positivt 
 

Negativt Merknad 

Helsefaglige forhold 
 

 Flere arbeidsgivere på 
fartøyet begrenser 
integrasjon og ansvar 
noe. 

Ivaretas av 
helsepersonell fra HF 
og kommune 

Fleksibilitet 
 

 Vesentlige endringer 
må fremforhandles med 
”monopolpart”  

 

Maritim drift 
 
 

Stor maritim 
kompetanse finnes 
hos private 

 Noe i aktuelle 
kommuner. Ellers 
stor teknisk/maritim 
kompetanse i 
Redningsselskapet 

Samhandling med 
Primærhelsetjenesten 
 

 3 parter. Risiko for 
redusert faglig interesse 
fra kommunene 

 

Standardisering 
 

Dersom en privat 
utøver kontraherer 3 
like fartøy / drifts-
ansvar 3 tjenester. 

Ulike leverandører vil 
levere ulike båter selv 
om basis kravspekk 
oppfylles. 

 

Maritim kompetanse i 
helseforetaket 

 Tilfører ikke HF 
maritim kompetanse. 

 

Anskaffelser 
 

Tilbyder besørger 
fartøy. 
Konkurranseeffekt 
ved anskaffelse 
dersom markedet 
fungerer. 
 

Deretter ingen 
konkurranse fordi det 
ikke kan velges 
alternative løsninger. 
Svært variabel tjeneste 
som er vanskelig å 
spesifisere. 

Maritim/teknisk 
kompetanse vedr. 
spesifisering og 
evaluering må kjøpes 
inn. 

Formelle krav til 
organiseringen 
 

Nei   

Finansiering 
 

Belaster ikke HF 
investeringsbudsjett 

Restverdier tilhører 
anbyder. Høyere 
kostnad 

 

Avgiftsforhold 
 

   

Økonomisk risiko 
 

Leverandør. 
Økonomisk 
forutsigbart. 

All potensiell risiko for 
avtaleperioden bygges 
inn i tilbudet og betales 
av oppdragsgiverne 
forskuddsvis. Risiko 
for høy pris 

Virksomheten har 
ingen kommersiell 
interesse ut over den 
avanse/risikodekning 
som innkalkuleres i 
tilbudet. 

Driftsøkonomi 
 

   

Kostnad 15 år 
 

 Avskrivningstid / 
restverdi på fartøy kan 
slå negativ ut. 

Evt. driftsavtaler bør 
være på 5 – 7 år + 
opsjoner 
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Vurdering av modell A 
Dette alternativet utelukker interesserte kommuner fra eierskap i driften. I dag er det 3 
kommuner på Helgeland som selv eier/driver ambulansebåttjeneste. Disse kan ikke selv delta 
i konkurransen siden de har status som del-oppdragsgiver. For disse kommunene blir det en 
omstilling fra å selv ha styring og kontroll (og engasjement) til å være en ”bestiller” – og med 
større fokus på egen økonomi. Det er en risiko for redusert interesse, redusert tilgjengelig 
kompetanse fra kommunene og mindre økonomisk engasjement. Ved evt. slik situasjon er det 
helseforetaket (avtalepart mot leverandør/reder) som selv må kompensere for dette. 
 
Helseforetaket/kommunene får mindre direkte innflytelse på prosessen med å utvikle fartøy 
og funksjonalitet. Det kan være ulike interesser mellom oppdragsgiver og oppdragstaker, 
eksempelvis kan oppdragstaker i større grad tilpasse for etterbruk (etter utløp av kontrakt). 
 
Åpen anbudskonkurranse  – hvor et totalansvar legges til tilbyder – innebærer at ”bordet 
fanger” økonomisk. Tilbydere må innkalkulere all potensiell risiko i sitt anbud. På denne 
typen tjeneste (variabel på tidspunkt, tidsbruk og volum) er risikoen for høye tilbudspriser 
relativ stor.  
 
Alternativt kan man beskrive variable kostnadselementer i anbudsspesifikasjonene som 
trekkes ut og honoreres som regningsoppgjør. Dette vil dempe tilbydernes behov for 
innkalkulert risiko og reduserer inngangsprisen for helseforetaket. Imidlertid gir en slik 
metode helseforetaket et dårlig forhandlingsutgangspunkt i ettertid. I praksis overføres 
betydelig risiko til helseforetaket.  
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Modell B – Felles selskap (AS) med aktuelle kommuner, maritim del (egenregi via 
selskap), foreløpige vurderinger 
 

Kriterier Positivt 
 

Negativt Merknad 

Helsefaglige forhold 
 

Eierne av selskap 
bemanner med 
helsepersonell 

 Ivaretas av 
helsepersonell fra HF 
og kommune 

Fleksibilitet 
 

God, selskapet 
justerer tjenesten 
etter eiernes behov 

  

Maritim drift 
 

Maritim kompetanse 
gjennom eget 
mannskap, 
kombinasjon 

Rederikompetanse må 
utvikles 

 

Samhandling med 
Primærhelsetjenesten 
 

Operativt gunstig Formelt vil et AS være 
egen juridisk ”person”, 
dvs. 3 parter 

 

Standardisering 
 

Egnet for 
standardisering og 
utvikling 

  

Maritim kompetanse i 
helseforetaket 

Selskapet blir 
helseforetakets 
kompetanseorg. 

  

Anskaffelser 
 

Besørges av 
selskapet 

Maritim – og 
anskaffelseskompetanse 
må kjøpes inn 

 

Formelle krav til 
organiseringen 
 

Aksjeloven Formaliakrav vedr AS I tillegg er det 
nødvendig med 
økonomi-
/driftsavtaler mellom 
partene 

Finansiering 
 

Eierne basert på 
budsjett. 
Eierkommuner bidrar 
ca 30% på 
investeringer 

HF-andel 
lån/investeringer må 
ivaretas innenfor 
helseforetakets rammer 

 

Avgiftsforhold 
 

   

Økonomisk risiko 
 

Juridisk ved 
selskapet 

I praksis eierne  

Driftsøkonomi 
 

   

Kostnad 15 år 
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Vurdering av modell B 
Dette er modellen som arbeidsgruppen i Helgelandssykehuset anbefalte. Bakgrunnen var 
ønsket om å formalisere samarbeid, ansvar og økonomi mellom oppdragsgiverne. Dette ble 
vurdert som en egnet modell for å etablere nødvendig finansiell forutsigbarhet og 
langsiktighet.  
 
Modellen tar utgangspunkt i at oppdragsgiverne selv (egenregi) tar ansvaret for utøvelsen av 
egne helsetjenester og transportmiddel, koordinert og med utvikling av kompetanse og i 
eget/felles selskap. Selskapet vil ivareta maritim del av tjenesten på vegne av eierne og 
maritim driftskompetanse på fartøy gir også kompetanse i selskapet. 
 
Et aksjeselskap medfører i seg selv kostnader knyttet til formelle krav, selskapsdrift. 
Etablering av selskap medfører samme behovet for avtaleregulering av tjeneste og økonomi, 
men avtalene vil være mellom HF og selskap, og mellom kommune og selskap. Dette betyr at 
den formelle samhandling mellom HF og kommune opphører på driftsnivå. 
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Modell C – Egenregi – drift ved Helgelandssykehuset HF, foreløpige vurderinger 
 

Kriterier Positivt 
 

Negativt Merknad 

Helsefaglige forhold 
 

Full integrasjon   

Fleksibilitet 
 

Full fleksibilitet   

Samhandling med 
Primærhelsetjenesten 
 

Direkte. 
Samhandling 
formaliseres i et 
felles driftsforum. 

  

Standardisering 
 

Alle muligheter   

Maritim kompetanse i 
helseforetaket 

Egen ansatt 
bemanning 
Muligheter for 
samarbeid/teknisk 
støtte fra NSSR 

Rederikompetanse må 
utvikles.  

Egen drift gir også 
egen kompetanse til 
systemrevisjoner mm. 
som HFet må ha 

Anskaffelser 
 

Eksisterende 
kompetanse i 
HF/RHF kan nyttig-
gjøres.  

Behov for 
maritim/teknisk 
spisskompetanse 

Mulighet for maritim 
spisskompetanse fra 
NSSR må 
undersøkes. 

Formelle krav til 
organiseringen 
 

En del av driftsorg. 
for amb/nød i HLSH. 
Langsiktige avtaler 
med berørte 
kommuner 

 Langsiktige avtaler 
nødvendig uansett 
modell 

Finansiering 
 

I kommunenes 
betalingsansvar 
inngår kapital-
kostnader. 
Restverdier sikres 

Investeringer må skje 
innenfor helses 
rammer. 

Fartøyene 
vedlikeholdes 
kontinuerlig – verdi 
etter 15 år kan 
anslagsvis være 
mellom 1 og 5 mill.kr 

Avgiftsforhold 
 

   

Økonomisk risiko 
 

Helseforetaket.   

Driftsøkonomi 
 

   

Kostnad 15 år 
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Vurdering av modell C 
Modellen forutsetter at det gode samarbeidet med kommunene ivaretas gjennom forpliktende 
avtaler og felles driftsforum. Aktuelle kommuner må føle eierskap og driftsansvar for 
tjenesten tilsvarende sin bruksdel/ansvarsområde – tilsvarende som i B-modellen. Dette må 
også visualiseres gjennom navn og logo etc. 
 
Som modell B gir denne modellen kommunene mulighet til å delta aktivt i styring og bruk av 
egne tjenester. Deltagelse og engasjement også fra berørte kommuner er viktig for høy 
kvalitet i tjenesten. Både helseforetak og kommune har en gjensidig nytte av hverandres 
faglige kvalifikasjoner – til beste for pasientene. En styrke ved denne modellen er at man 
oppnår stor integrasjon, fleksibilitet og man kan enklere justere tjenesten etter behov.  
 
En ”akilleshæl” ved denne modellen er teknisk/maritim spisskompetanse særlig ifbm. 
prosesser før og etter kontrahering av nye fartøy (som ved modell B). Modellen forutsetter at 
helseforetaket leier inn nødvendig kompetanse ved behov.  
 
Et godt alternativ er et samarbeid med Redingsselskapet (NSSR, ideell organisasjon) som har 
høy teknisk/maritim kompetanse på fartøy i samme kategori/størrelse. Både NSSR og 
helseforetaket har samme formål (liv og helse) vedr. sjøveis virksomhet – i så måte ligger det 
til rette for et samarbeid.  
 
Samarbeid med Redningsselskapet (NSSR) – modell C1 og D 
Nordlandssykehuset HF har for en tid tilbake etablert samarbeid/avtale med NSSR om 
ambulansebåttjeneste i Vågan (Skrova). Dette ser ut til å fungere godt for begge parter og for 
befolkningen. 
 
På Helgeland har NSSR i dag kun redningsskøyte på Træna, men vurderer en etablering av 
båt/sjøredningskorps på Sør-Helgeland. Dette er en tjeneste som er basert på frivillig 
mannskap. 
 
Et samarbeid med NSSR kan evt. skje på ulike nivå og med ulike kombinasjoner. 
Samarbeidet kan spenne fra kjøp av en komplett tjeneste frå NSSR (modell D) til 
”rederstøtte” ved egendrift av Helgelandssykehuset (modell C1). I sistnevnte kan det være 
muligheter i forbindelse med teknisk-/maritim bistand vedr. 
design/konstruksjon/kontrahering, vurderingskompetanse, reservefartøy, ”mannskapspool” 
etc. Mellom disse modellene kan det være kombinasjoner vedr. eierstrukturer mm. 
 
Samarbeidet kan på flere områder være til gjensidig nytte – f.eks. kan helsetjenesten tilføre 
NSSR helsefaglig kompetanse og kan bidra i NSSR’s livreddende virksomhet.  
 
Helse Nord RHF har henvendt seg til ledelsen i NSSR for å avklare hvorvidt det er interessant 
for selskapet å samarbeide med Helse Nord om gode løsninger. NSSR har gitt positiv 
tilbakemelding og ønsker å diskutere dette nærmere. Dette alternativet anbefales dermed 
utredet videre sammen med selskapet og følges opp i styresaken i august. 
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INTERNT NOTAT – AMBULANSEBÅT HELGELAND 
       
Til: Jann Georg Falch, Trond Elsbak,  
Fra: Ann Elisabeth Rødvei/Jonny Jensen 
Kopi:  
 
 
Ambulansebåttjenesten på Helgeland  

Det vises til e-post av 5. mars 2008. I forbindelse med utredning av fremtidig 
organisering/struktur av ambulansebåttjenesten på Helgeland er det anmodet om 
innkjøpsfaglige/juridiske vurderinger/råd tilknyttet   

1. Det formelle handlingsrom tilknyttet et eventuelt samarbeid med Redningsselskapet 
(NSSR), om sjøveis helsetjenester (felles bruk av fartøy til ambulanse, legeskyss, 
søk/redning med mer). 

2. Vurdere om et felles eid selskap (Helgelandssykehuset HF og aktuelle kommuner) kan 
utføre transportdelen av sjøveis helsetjenester uten at HF/kommune må 
konkurranseutsette tjenestebehovet.  

Av senere skriftlig materiale samt e-post av 25. april er ulike former for virksomhet et evt AS 
kan forestå tematisert; drift av tjenesten eller ren innkjøpsorganisasjon, og det er reist spørsmål 
om et evt ANS kan være løsningen for drift av tjeneste og båt.  

En grundig betenkning rundt alle rettslige spørsmål alternativene kan tenkes å reise, er av 
tidsmessige årsaker ikke mulig. Det tas likevel sikte på å angi de vesentligste forhold og 
vurderinger som er aktuelle.  

Innledningsvis presiseres at selv om både HOD og undertegnede tidligere har konkludert med at 
virksomhet eid av kommune og HF kun kan organiseres som AS, er dette en følge av 
begrensingene i helseforetaksloven, som i seg selv ikke sier noe om utfordringene eller 
gunstigheten ved en slik organisering.  

Vurderingen av hva som vil være best og ønskelig i et økonomisk perspektiv må være 
avgjørende for hvilket valg en ønsker å ta, og den juridiske vurdering vil i så måte kun være 
egnet til å fortelle om det er rettslig grunnlag for dette.   

Noen rettslige utgangspunkt 

Ambulanse- og nødmeldetjenesten, herunder båtambulansetjenesten, er en del av 
spesialisthelsetjenestens kjerneoppgaver, jf spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a.  

I henhold til forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus skal både bil- og 
båtambulansetjenesten sammen med kommunal legevaktordning utgjøre den lokale 
akuttmedisinske beredskap og skal primært:  

-- dekke behov for primær diagnostikk og stabilisering og eventuell behandling av akutte 
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skader og sykdomstilstander  
 - bringe syke/skadde pasienter til adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten når pasienten har 
behov for overvåkning og/eller behandling. 
  
Helseforetaksloven § 41 pålegger foretak å samarbeide med andre når dette er nødvendig 
for å fremme foretakets formål eller det er pålagt eller forutsatt i lovgivningen.   
 
For ambulansebåttjenesten er slikt samarbeid pålagt iht forskrift om samordning av 
ambulansebåttjenesten med syketransport og transport av helsepersonell med båt. De 
regionale helseforetakene skal etter denne planlegge ambulansebåttjenesten slik at tjenesten 
også kan dekke behov for syketransport med båt og transport av helsepersonell med båt.  
I tillegg skal de regionale helseforetakene og kommunene samarbeide i planleggingen i 
forhold til behovet for båttransport av kommunehelsetjenestens og familievernets personell, 
jf. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 pkt. 8, jf § 5-1.  

Samarbeid med andre kan ikke organiseres fritt, jf helseforetaksloven § 42. Bestemmelsen 
lyder:  

§ 42. Ansvarsform for virksomhet eid av foretak  

       Foretak kan ikke eie hele eller deler av virksomhet som yter spesialisthelsetjenester og 
som er organisert med begrenset ansvar.  

       Foretak kan ikke eie virksomhet som yter spesialisthelsetjenester sammen med andre 
enn foretak. Dersom flere foretak eier virksomhet som yter spesialisthelsetjenester sammen, 
skal virksomheten organiseres som et ansvarlig selskap i medhold av selskapsloven.    

       Når det er egnet til å fremme foretakets formål, kan foretaket eie virksomheter som ikke 
yter spesialisthelsetjenester alene eller sammen med andre. Slike virksomheter skal 
organiseres som selskaper med begrenset ansvar.  
 
I tillegg til lov og forskrift finnes rammer gitt i foretaksmøte, som må hensyntas ved 
vurderingen av om et foretak skal gå inn som helt eller delvis eier i virksomhet organisert 
som AS. Fra foretaksmøteprotokoll 25. januar 2006 fremgår at: ”foretaksmøtet understreker 
at formålet som gjenspeiles i et selskaps vedtekter, i sin helhet må ligge innenfor formålet til 
Helse Nord RHF slik det framkommer av vedtektenes § 5”.  
 
Foretaksmøtet forutsatte videre at det legges en restriktiv tolkning til grunn når det regionale 
helseforetaket skal vurdere om aksjeselskapenes virksomhet er egnet til å fremme foretakets 
formål, uten at dette skal være til hinder for at det kan etableres selskaper som kan bidra til 
hensiktsmessig organisering av Helse Nord RHF sin samlede virksomhet, samt 
videreutvikling og kommersialisering av forsknings - resultater. Låneopptak i slikt selskap 
skal skje innenfor rammer av helseforetakslovens § 33 2. ledd. 
 

Anbudsreglene 

Forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3 (2) h, gir unntak fra plikten til 
konkurranseutsetting for enkelte typer kontrakter. Vilkåret er at kontrakten tildeles et organ 
som selv er offentlig, og som har en kunngjort (i lov/forskrift eller adm. vedtak) enerett til å 
levere den aktuelle tjenesten.  Et AS eid av HF og kommune har ingen slik kunngjort 
enerett, og kontrakt kan ikke tildeles uten konkurranse med hjemmel i denne bestemmelsen. 
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Dersom kontrakt skal tildeles et AS uten konkurranseutsetting, må dette derfor skje innenfor 
reglene om egenregi, jf mer om dette nedenfor.  

Forskriftens § 2-1 (3) unntar kontrakter om utførelse av helse- og sosialtjenester med ideelle 
organisasjoner plikten til å følge forskriftens del II og III. Dersom kontrakten gjelder verdier 
over terskelverdiene gjelder likevel reglene om krav til ytelsen og tekniske spesifikasjoner 
samt kunngjøring av resultatet. Reglene i lov om offentlige anskaffelser gjelder også for 
disse kontraktene, i tillegg til de generelle reglene i forskriftens del I.  

Vurdering 

1. Selskap for drift av tjenesten 

Helseforetaksloven § 42, 1. ledd forbyr helseforetak å eie hele eller deler av virksomhet som 
yter spesialisthelsetjeneste og som er organisert som AS.   

Etter bestemmelsens andre ledd kan foretak heller ikke eie virksomhet som yter 
spesialisthelsetjeneste sammen med andre enn foretak. I slik tilfelle er organisasjonsformen 
pålagt å være ANS. 

Et AS eid av foretak og kommune som selv yter ambulansetjeneste som beskrevet i 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a jf forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor 
sykehus, vil derfor ikke være tillatt.  
 
2. Selskap for drift av maritim del – båt og maritimt personell 
 
Helseforetaksloven § 42, 3 ledd gir helseforetak anledning til å eie virksomhet organisert 
som AS, og som ikke driver spesialisthelsetjeneste sammen med andre, der det er egnet til å 
fremme foretakets formål. Når det gjelder maritim del av ambulansebåttjenesten, altså kun 
drift av båt og maritimt mannskap, kan dette tenkes eid sammen med kommunen, f. eks i et 
AS.   
 
Særlig 2 forhold er viktig å være oppmerksom på dersom en slik løsning vurderes; grensen 
mot at virksomheten går over i spesialisthelsetjenesteyting og forholdet til 
anskaffelsesreglene.   
 
Grensen mot virksomhet som yter spesialisthelsetjeneste 
Ambulansebåttjenesten er i dag en viktig del av prehospitale tjenester. Der AS eier båter 
med spesialisert utstyrsnivå mv, kan det tenkes en grense der virksomheten nærmer seg eller 
går over i en virksomhet som reelt er å betrakte som spesialisthelsetjeneste, og derved ikke 
tillatt organisert som AS. Eiendeler, utstyrsnivå, krav til mannskap, leveranse mv må derfor 
vurderes i forhold til dette. Jeg har ikke tilstrekkelige kunnskaper om hva en faktisk ser for 
seg å eventuelt legge i et AS, og kan ikke vurdere dette nærmere.      
 
2.2       Forholdet til anskaffelsesreglene  
Et AS eid i fellesskap med kommune (r) vil være et selvstendig rettssubjekt, og 
hovedregelen er at HF da ikke kan foreta direkte kjøp hos AS, med mindre dette anses for å 
være drift i egenregi.  
 
Egenregi 
Transaksjoner kommunen og/eller sykehuset foretar i egen organisasjon (egenregi), omfattes 
ikke av anskaffelsesregelverket. Også transaksjoner mellom to selvstendige juridiske 
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personer, f eks et HF og et AS, kan anses som egenregi på følgende vilkår: 
  

- Oppdragsiver må ha en kontroll over selskapet som tilsvarer den kontroll 
oppdragsgiver har med egne organer (kontrollvilkåret) 

- Rettssubjektet (AS) må utføre hovedparten av sin virksomhet sammen med den eller 
de myndigheter den eies av (omsetningsvilkåret) 

 
Omsetningsvilkåret 
Omsetning til andre enn sine offentlige eiere må ligge under 20% av selskapets totale 
omsetning. Rettspraksis er imidlertid ikke avklart på dette punkt, og det kan tenkes at 
grensen er ytterligere under dette. Gjennom praksis i EF- domstolen er det på det rene at 
omsetning til flere offentlige eiere kan ses i sammenheng.  
 
Dersom AS opprettes, kan vilkåret oppfylles ved at det i vedtektene for selskapet tas inn 
bestemmelser om at selskapet ikke kan levere til andre enn sine eiere uten 
generalforsamlingens samtykke. 
 
Kontrollvilkåret 
I dette ligger at oppdragsgiver etter en helhetsvurdering må kunne sies å ha bestemmende 
innflytelse over selskapet. Finansielle og organisatoriske forhold må ses i sammenheng, og 
det er antatt at finansiell innflytelse neppe er tilstrekkelig for å si at vilkåret er oppfylt. 
Eierandelen kan ikke være under 50 %. Bestemmende innflytelse kan oppnås f eks ved 
utpeking av mer enn halvparten av AS styrende organ, i tillegg til vedtektsfestet 
instruksjonsmyndighet/administrativ kontroll.     
 
Rettstilstanden er ikke entydig mht om flere offentlige eiere kan identifiseres, dvs at flere 
offentlige eiere til sammen kan ha kontroll over selskapet. Det er heller ikke entydige 
oppfatninger om dette i juridisk teori. Det kan synes som om det er sterkere holdepunker for 
å hevde at identifikasjon ikke kan skje, enn det motsatte.  
 
Vilkåret om egenregi kan oppfylles ved at både HF og kommune eier 50 % av selskapet. 
Ingen av eierne vil da få en dominerende stilling på selve eierandelen. Bestemmende 
innflytelse for begge parter kan oppnås gjennom bestemmelser i vedtektene som sier at alle 
vedtak på generalforsamlingen må være enstemmig. HF og kommune har da vetorett i 
utøvelse av sin eierrolle. Også styret må sammensettes slik at ingen av eierne gis større 
innflytelse enn motparten, slik at begge eierne har ”negativ kontroll” på selskapet.  
  
3.    AS for å utøve ren innkjøpsfunksjon   
HF kan gjøre innkjøp gjennom et AS som er organisert som en ren innkjøpssentral. 
Sentralen må da selv være oppdragsgiver etter anskaffelsesregelverket. En slik konstruksjon 
vil kreve organisering liknende som ved egenregi, og fremstår som mer ressurskrevende enn 
å etablere et innkjøpssamarbeid mellom HF og kommune internt i egen organisasjon og/eller 
bruk av eksisterende innkjøpskompetanse i Helse Nord.    
 
4.    ANS – selskap opprettet av flere HF i fellesskap for å forestå drift av båter og tjeneste
Kan være et alternativ dersom en ønsker, og finner det økonomisk gunstig, å organisere 
ANS som drifter ambulansebåttjenesten i sin helhet. I og med at ANSet da vil yte 
spesialisthelsetjeneste, kan kommune ikke være medeier.  
 
5.    Samarbeidsmodell, ideelle organisasjoner  

Aktuelle kommuner og HF kan i fellesskap inngå avtale med ideelle organisasjoner. 
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Forutsetningen er at det er en helse- og sosialtjeneste som skal kjøpes. Dette stiller krav til 
spesifikasjon av ytelsen i den kontrakt en ønsker inngå.  
 
Selv om kontrakt om helse- og sosialtjenester som ønskes inngått med ideell organisasjon, 
ikke medfører kunngjøringsplikt, foreligger likevel en plikt til, så langt som mulig, å sørge 
for konkurranse. I dette tilfelle mellom ideelle organisasjoner. I og med at det er 
oppdragsgiver som har plikt til å påvise at det ikke er andre aktuelle ideelle aktører i 
markedet, vil den sikreste måten likevel være å kunngjøre konkurransen, hvor det klart og 
tydelig fremkommer i kunngjøringen at konkurransen er rettet mot ideelle organisasjoner.  
 
Fordi prosedyrene er enklere, kan HF/kommune i en slik konkurranse velge 
konkurranseform. Konkurransepreget dialog vil FOA § 4-2, c kan i så måte være et godt 
alternativ, hvor det gis mulighet for dialog med aktuelle leverandører om alternative 
løsninger.  
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.6.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Irene Skiri, tlf. 75 51 29 06 
 

 

STYRESAK 69-2008/8  PASIENTTRANSPORT I HELSE NORD, STATUS  
 OG VEIEN VIDERE 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 18. juni 2008 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.6.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Åshild Nordnes, tlf. 75 51 29 07 
 

 

STYRESAK 69-2008/9  FERIEAVVIKLINGEN SOMMEREN 2008 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 18. juni 2008 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.6.2008 200800016-47 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 70-2008  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Protokoll fra møter i revisjonskomiteen av 4. og 23. april 2008 
2. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 3. juni 2008 
3. Brev fra Vesterålen regionråd til statsråd Sylvia Brustad av. 23. mai 2008 ad. optimisme 

med tanke på forsert byggestart 
4. Brev fra fagrådet for diabetes av 8. mai 2008 ad. handlingsplan for diabetes  
5. Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 28. mai 2008  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 6. juni 2008 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
kst. adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.6.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 70-2008/1  PROTOKOLL FRA MØTER I REVISJONSKOMITEEN  
 AV 4. OG 23. APRIL 2008 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
 

        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 23.04.2008 200800569-2  013 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
  

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02   
 

 

 
PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 4. APRIL 2008  
 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 4. april 2008 fra kl. 09.00 til 
kl. 10.00. 
 
Til stede var: 
 

Wenche Pedersen (leder) 
Inger Lise Strøm 
Stig-Arild Stenersen (fastmøtende vararepresentant) 
 

Forfall: 
 

Terje Olsen  
 

 
Fra internrevisjonen: 
 

Tor Solbjørg  
 

Følgende saker var til behandling: 
  

08/08:    Godkjenning av protokoll fra revisjonskomiteens møte 22.02.08  
09/08:    Internrevisjonens årsrapport for 2007  
10/08:    Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2008  
11/08:    Plan for internrevisjon 2008  
12/08:    Orientering fra internrevisjonen  
 

 
 

SAK 08/08  PROTOKOLL FRA KOMITEENS MØTE 22. FEBRUAR 2008 
 
Utsendt protokoll ble godkjent. 
  
SAK 09/08  INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2007 
 
Årsrapporten, utsendt på forhånd, ble gjennomgått. Komiteen fattet følgende vedtak: 
 
Revisjonskomiteen tar internrevisjonens årsrapport for 2007 til orientering. Årsrapporten 
legges frem for styret. 
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SAK 10/08  REVISJONSKOMITEENS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR 2008 
 
Utsendt forslag ble gjennomgått. Dato for neste møte ble endret, deretter ble 
revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2008 godkjent og vedtatt fremlagt for styret.  
 
SAK 11/08  PLAN FOR INTERNREVISJON 2008  
 
Utsendt oversikt over aktuelle revisjonsprosjekter ble gjennomgått. Leder av internrevisjonen 
svarte på spørsmål og redegjorde for de ulike tema i oversikten, herunder om administrerende 
direktørs vurderinger som fremkommet i møte den 27. mars.  
 
Revisjonskomiteen vedtok at følgende forslag til revisjonsplan for 2008 legges frem for 
styret: 
 
1. Internkontroll knyttet til mislighetsrisiko ved byggevirksomhet og 

eiendomsforvaltning 
 
Formålet er å kartlegge om helseforetakenes internkontroll gir tilstrekkelig sikkerhet for at 
misligheter knyttet til byggevirksomhet og eiendomsforvaltning ikke finner sted, og at 
slike misligheter blir avdekket dersom de likevel skulle forekomme. 
 
Prosjektet står på planen for 2007-2008, og gjennomføres i form av fire delprosjekter som 
nærmer seg fullføring. Disse omfatter alle sykehusforetakene i regionen bortsett fra Helse 
Finnmark HF. Det planlegges derfor gjennomført et prosjekt vedrørende Helse Finnmark 
HF etter samme mønster som de fire pågående delprosjektene. 
 

2. Forvaltning av inventar og utstyr  
 
Formålet er å kartlegge om helseforetakenes internkontroll gir tilstrekkelig sikkerhet for at 
inventar og utstyr forvaltes på en tilfredsstillende måte. Det er bl.a. aktuelt å vurdere om 
det er gjennomført tilfredsstillende prosesser i forkant av anskaffelsene, om foretaket 
sikrer at utstyret brukes og vedlikeholdes på hensiktsmessig og forsvarlig vis, om det føres 
kontroll med utstyrets tilstedeværelse og om avhendelse/kassasjon foregår på en 
betryggende måte.  
 

3. Oppfølging av inntekter/refusjoner  
 
Formålet er å kartlegge om internkontrollen gir tilstrekkelig sikkerhet for at 
helseforetakene krever og mottar inntekter og refusjoner de har krav på.  
 

4. Rådgivningsprosjekt:  
Bistand med utvikling av opplegg for risikostyring i Helse Nord RHF 
 
Formålet er å bistå administrasjonen med å utvikle og iverksette et opplegg for 
risikostyring i Helse Nord RHF som tilfredsstiller kravene fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og styret i Helse Nord RHF. 
 

5. Offentlige anskaffelser – etterlevelse av regelverk  
 
Formålet er å fastslå om lov og forskrift om offentlige anskaffelser blir fulgt i det 
regionale helseforetaket og foretaksgruppen for øvrig.  
Prosjektet planlegges gjennomført sent i planperioden, og forutsetter at det stilles til 
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rådighet midler til kjøp av eksterne tjenester (konsulentbistand). 
 

Planen legges til grunn for internrevisjonens arbeid fram til utgangen av første kvartal 2009. 
Internrevisjonens arbeidskapasitet og omfanget på kjøp av eksterne tjenester vil bli vurdert 
underveis.  
 
I tillegg til de fem prioriterte temaene har revisjonskomiteen vurdert følgende to 
revisjonsprosjekter som viktige:  
 
a. Foretakenes kontroll med lønns- og personalkostnader 

 
Temaet omfattes delvis av det pågående revisjonsprosjektet om fullmaktsstrukturen i 
foretaksgruppen, og skal vurderes nærmere når dette revisjonsprosjektet er fullført. 
 

b. Foretakenes kvalitetssikring av egne tiltak og planer for å oppnå økonomisk balanse 
 
Det gjennomføres nå lignende vurderinger i foretakene ved bruk av eksterne konsulenter. 
Temaet vil bli vurdert av revisjonskomiteen når disse prosjektene er fullført. 

  
De to prosjektene nevnt ovenfor er foreløpig ikke tatt inn i revisjonsplanen, siden de indirekte 
er avhengige av allerede pågående prosjekter/arbeider. Revisjonskomiteen vil derfor i løpet av 
året vurdere muligheten for å igangsette arbeid med disse to prosjektene.  
 
SAK 12/08  ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN 
 
Leder av internrevisjonen orienterte kort om fremdriften i pågående revisjonsprosjekter, om 
nylig avviklet møte mellom Riksrevisjonen og internrevisorene i RHF-ene, og om at leder av 
internrevisjonens planlegger å gjennomføre BIs studium i Intern revisjon, risikostyring og 
Corporate Governance høsten 2008 og våren 2009. Revisjonskomiteen tok redegjørelsen til 
orientering. 
 
 
 
Tromsø, 23.04.08 
 
 
 
_________________          ________________   _________________               
    Wenche Pedersen             Inger Lise Strøm     Stig-Arild Stenersen      
           leder 
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Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
 

        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 14.05.2008 200800569-5  013 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
  

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02   
 

 

 
PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 23. APRIL 2008  
 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt møte i lokalene til UNN i Tromsø den 23. april 
2008 fra kl. 13.00 til kl. 14.30. 
 
Til stede var: 
 

Wenche Pedersen (leder) 
Inger Lise Strøm 
 

Forfall: 
 

Terje Olsen  
Stig-Arild Stenersen (fastmøtende vararepresentant) 
 

 
Fra internrevisjonen: 
 

Tor Solbjørg  
 

Følgende saker var til behandling: 
  

13/08:    Godkjenning av protokoll fra revisjonskomiteens møte 04.04.08  
14/08:    Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold   
 (oppsummeringsrapport)  
15/08:    Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet (oppsummeringsrapport)  
16/08:    Orientering fra internrevisjonen  
17/08:    Eventuelt 
 

 
 

SAK 13/08  PROTOKOLL FRA KOMITEENS MØTE 22. FEBRUAR 2008 
 
Sist utsendte utkast til protokoll ble godkjent. 
  
SAK 14/08  INTERNKONTROLL KNYTTET TIL BYGGEPROSJEKTER OG  
 BYGNINGSMESSIG VEDLIKEHOLD (OPPSUMMERINGS- 
 RAPPORT) 
 
Internrevisjonens utkast til oppsummeringsrapport for dette revisjonsprosjektet, utsendt på 
forhånd, ble gjennomgått. Rapporten skal behandles av RHF-styret i mai. Komiteen drøftet 
utkastet, ga enkelte innspill til internrevisjonen og fattet følgende vedtak: 
 
Revisjonskomiteen tar gjennomgangen til orientering. 
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SAK 15/08  ORGANISERING AV LEGETJENESTEN VED KIRURGISK  
 VIRKSOMHET (OPPSUMMERINGSRAPPORT) 
 
Det to revisjonsrapportene som ligger til grunn for oppsummeringsrapporten var utsendt på 
forhånd. Leder av internrevisjonen orienterte om arbeidet med oppsummeringsrapporten, som 
skal behandles av RHF-styret i mai. Revisjonskomiteen drøftet saken og fattet følgende 
vedtak:  
 
Revisjonskomiteen tar gjennomgangen til orientering. 
 
SAK 16/08  ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN 
 
Leder av internrevisjonen orienterte kort om arbeidet i internrevisjonen, herunder fremdriften 
i revisjonsprosjektene som skal fullføres før sommeren.  
 
SAK 17/08  EVENTUELT 
 
Revisjonskomiteens videre arbeid ble diskutert, og følgende tema ble nevnt som aktuelle for 
behandling i de kommende møter: 
 
• Gjennomgang av Instruks for internrevisjonen 
• Revisjonskomiteens rolle i forhold til RHF-ets årsregnskap 
• Gjennomgang av Oppdragsdokument og/eller foretaksprotokoll 
• Organiseringen av internrevisjonen i forhold til styre, revisjonskomité og 

administrasjon, jf. styresak 27-2008 
 
Det ble vedtatt å flytte neste møte i revisjonskomiteen fra 13. mai til 14. mai, i forkant av 
styremøtet. 
 
 
 
Bodø, 14.05.08 
 
 
 
_________________          ________________                
    Wenche Pedersen             Inger Lise Strøm   
           leder 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.6.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 70-2008/2  PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF,  
 DEN 3. JUNI 2008 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.6.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 70-2008/3  BREV FRA VESTERÅLEN REGIONRÅD TIL  
 STATSRÅD SYLVIA BRUSTAD AV. 23. MAI 2008  
 AD. OPTIMISME MED TANKE PÅ FORSERT  
 BYGGESTART 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.6.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 70-2008/4  BREV FRA FAGRÅDET FOR DIABETES AV  
 8. MAI 2008 AD. HANDLINGSPLAN FOR DIABETES 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.6.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 70-2008/5  REFERAT FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG,  
 DEN 28. MAI 2008 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
 

 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 03.06.2008 200800072-38  012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23   
 

 

 
 
REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 28.05.2008 
 
Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Helse Nord RHF`lokaler  
28. mai 2008 kl. 08.30 – 13.30 
 
Til stede: 
Sissel B. Jenssen, FFO 
Asle Sletten, FFO  
Ragnvald Mortensen, FFO ( vara)  
Halgeir Holthe, SAFO  
Ragnar Moan, RIO Nord 
Turid Gaarder, Fylkeskommunale eldreråd. 
Samuel Anders Guttorm, Fylkeskommunale eldreråd 
 
Forfall: 
Arnfinn Sarille, FFO ( kort frist – ingen vara møtte) 
Mildrid Pedersen, FFO 
Anna M. Solli – trukket seg. 
 
Turid Gaarder og Samuel Anders Guttorm forlot møtet kl. 11.00 
 
Saksliste 
Sak 21/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 22/2008 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 29.04.2008 
 
Sak 23/2008 Brukerprisen 
 
Sak 24/2008 Plan for brukermedvirkning 
 
Sak 25/2008 Klagesaker 
 
Sak 26/2008 Tildeling av midler 2009 – organisering 
 
Sak 27/2008 Styresaker 
 
Sak 28/2008 Referat / orienteringssaker 
 
Sak 29/2008 Møteplan 2008 
 
Sak 30/2008 Eventuelt 
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Sak 21/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble godkjent 
 
 
Sak 22/2008 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 29.04.2008 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte 29.04.2008 ble godkjent 
 
 
Sak 23/2008 Brukerprisen 
 
Vedtak 

- Utdeling i 2009 
- Annonsering til organisasjonene skal gå ut samtidig med utlysning av brukermidler. 

Frist for melding av kandidater samme som søknad på midler 
- Brukerutvalget fatter vedtak om hvem som tildeles prisen i siste møte før 

brukerkonferansen i 2009. 
 
 
Sak 24/2008 Plan for brukermedvirkning 
 
Vedtak:  
1) Arbeidsutvalget i RBU bes arbeide videre med å lage et introduksjonsprogram.  
    Programmet bør kjøres felles med HF-brukerutvalgene. Gjerne koblet opp mot  
    brukerkonferansen. Dette for å få god og lik opplæring og sikre  
    kommunikasjonslinjene mellom HF brukerutvalg og RBU. 
 
2) Invitere Eieravdelingen RHF til orientering vedrørende budsjett på første møte   
    høsten 2008. 
 
3) Leder, nestleder i HF brukerutvalgene inviteres til møte i RBU høsten 2008. 
 
 
Sak 25/2008 Klagesaker 
 

1) Klage på avslag til LFPS fra HN 2008:   
 
Vedtak:  
Klagen avslås. LFPS skal søke midler via Handicapforbundet som skal fordele midler 
videre. 

 
2) Søknad om tilskudd til drift til Støttecenter mot Incest og Seksuelle overgrep 

 
      Vedtak: 
      Helse Nord RHF bes behandle søknaden fra Støttecenter for Incest og Seksuelle overgrep  
       

3)  Klage på tilskudd fra SAFO: 
 

Vedtak:  
Anken tas til følge. SAFO tildeles kr. 10.000,-  
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Det gjøres oppmerksom på at RBU vil gjennomgå kriteriene for tildeling av  
midler til fylkesledd /regionsledd. 
 
4) Klage på tilskudd 2008 til FFO region Nord 

 
      Vedtak:  
      Klagen avslås. Det gjøres oppmerksom på at RBU vil gjennomgå  
      kriteriene for tildeling av midler til fylkesledd /regionsledd 
 
 
Sak 26/2008 Tildeling av midler 2009 – organisering 
 
Vedtak: 

• Søknadsfristen 31.12. opprettholdes 
• Tildeling i januar påfølgende år 
• Det settes klagefrist 
• RBU er klageinstans 
• AU jobber videre med retningslinjene og saken settes opp igjen på møtet i september 

2008 
 
 
Sak 27/2008 Styresaker 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 

• Det er ønske om at adm. dir. eller saksbehandler i Helse Nord RHF informerer om 
styresaker som skal eller har vært oppe. 

• RBU melder saker de ønsker spesielt å bli orientert om. 
- Neste møte: ønskes informasjon om Pasienttransport – policy 
- Ambulansebåt Helgeland 
- Budsjett 

 
 
Sak 28/2008 Referat / orienteringssaker 
 
1) Til sak 7/2008 Brukerutvalg og organisasjoners involvering vedrørende byggeplaner  i 
regionen: 
Helse Finnmark HF: Brukerutvalget er med i prosjektgruppen som arbeider med renoveringen 
av Kirkenes sykehus. Når det gjelder andre byggeprosjekter i foretaket så er de fleste snart 
avsluttet.  
UNN HF: Har ikke gitt tilbakemelding 
NLSH HF: I 2005 ble det stilt spørsmål om hvordan brukerutvalgets deltakelse ble ivaretatt, 
og saken ble debattert i et av brukerutvalgets møter. Det ble lagt opp til følgende rutiner:  

• Brukerutvalget skal fungere som et formelt møtepunkt ved at utbyggingssaker blir et 
fast punkt på utvalgets møteplan.  

• Brukerkoordinator og etablerte brukergrupper må utøve et visst skjønn for hvilke saker 
og tidspunkter hvor det bør innhentes råd fra brukerutvalgets  

• Brukerkoordinator sender kopi til brukerutvalget av post som utsendes felles til alle 
brukergrupper (feks oppstart av nye planleggingsfaser)  
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• Brukerkoordinator kan gi orientering om prosjektet i møter i den grad kapasiteten 
tillater det 

Helgelandssykehuset HF: Brukerutvalget i foretaket informeres gjennom informasjon fra 
foretaket - fast post i brukerutvalgsmøter og styremøter. Brukerutvalget har fra 2008 
observatørstatus med talerett i foretakets styremøter.  
 
Kvalitetsutvalgene i sykehusenhetene har ansvar for å ha brukermedvirkning på enhetsnivå - 
og gjennom det involvering og orientering i byggeprosjekter. I vikarierende grad har det vært 
involvering fra brukerne i byggeplaner 
 
2) Medlem Anna M. Solli har trukket seg fra Regionalt brukerutvalg. Vara Ragnvald 
Mortensen FFO går inn som fast medlem 
 
3) Medlem Svein Haug SAFO har avgått ved døden. Vara Ernly Eriksen, SAFO går inn som 
fast medlem. 
 
4) Styresak til Helse Nord RHF august 2008 vedrørende oppnevning av to nye 
varamedlemmer. Jfr. styresak 22- 2008 p. 4: Det etableres en ordning med vararepresentanter 
i rekkefølge og med det antall vararepresentanter for hver gruppe som har forslagsrett. 
 
5) Svar på brev av 12.03.08, vedrørende økonomisk kutt ved sykehusene – skjermes psykisk 
helse?, til Rådet for psykisk helse, av 25.04.08, referert 
 
6 ) Brev av 21.05.08 fra Harstad og Omegn LPP vedrørende Høringsinstans og 
Brukermedvirkning referert. 
 
7) Brev av 04.05.08 fra Mental Helse, vedrørende nedleggelse av allmennpsykiatrisk post ved 
Nordlandssykehuset, referert. 
 
8) Uttalelse av 07.05.08 fra Norsk Pensjonistforbund Troms, vedrørende mobilisering til 
aksjon for Elisabethsenteret, referert. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalgene ber om å bli invitert til å delta i prosjektgrupper i forbindelse med 
byggeprosesser. Spesielt NLSH Vesterålen, UNN Narvik, Helse Finnmark Hammerfest 
 
Det sendes styresak til Helse Nord RHF august 2008 vedrørende oppnevning av to nye 
varamedlemmer 
 
 
Sak 29/2008 Møteplan 2008 
 
Vedtak: 
Møteplan godkjent 
 
 
Sak 30/2008 Eventuelt 
 

• Pasienttransport i Helse Nord meldt av medlem Turid Gaarder 
 
Vedtak: 
Saken tas opp på neste møte i august 2008. Brukerutvalget må gis mulighet til  

      å kunne gi uttalelse i etterkant av orienteringen, i juni, i styret for Helse Nord RHF. 
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• Rullering av plan for avtalespesialister – høring. 
 
Vedtak:  
RBU må få tilsendt høringer med det samme de går ut.  

      Tilbakemelding tar tid å få klargjort. 
 
 

 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Arnborg Ramsvik 
Rådgiver 
         
 
Protokollen sendes på e-post til: 
Medlemmer og varamedlemmer i RBU 
HFene i Helse Nord v/ direktører og brukerutvalg 
Brukerorganisasjonene i Helse Nord jf. e-postliste 
Pasientombudene i Nord Norge jf. e-postliste 
 
 
Kopi: 
FHH, KIF, HRI,JN 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.6.2008 200800016-48 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36  
 

 

STYRESAK 71-2008  EVENTUELT 
 

Møtedato: 18. juni 2008 
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